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Beslut som har delegerats till kommunstyrelsens utskott finns att ta del 
av i respektive utskotts protokoll på Tierp.se.  
 
 
Sara Sjödal    Pontus Stålberg 
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 

2022-11-10 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 

Ekonomisk information    Datum Diarienummer 

2022-11-18 KS/2022:67
  

  
   
  
    

 

Månadsprognos oktober 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har gjort en uppföljning per sista oktober som redovisar en 
prognos på +58,1 mnkr. Det är drygt 17 mnkr bättre än prognosen i 
augusti, (delårsrapporten). I prognosen är det bara 
funktionshindradeomsorgen som redovisar en försämrad prognos. 
Verksamheterna redovisar en förbättring med 9,6 mnkr och finansen en 
förbättring med 7,9 mnkr. 
 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Månadsuppföljning oktober 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Tierps kommun 

Sammanfattning 
Prognosticerat resultat i oktober prognosen för 2022 är 58,1 mnkr vilket är 17,5 mnkr högre 
än prognosen gjord per sista augusti. 
Orsaken till den förbättrade prognosen är förändring av möjligheten att periodisera statsbidrag 
mellan åren 2022 och 2023 som förbättrar 2022 års prognos med.6,9 mnkr . Vi kan också 
utläsa i prognosen att personalkostnaderna sänks kraftigt från 1 036 mnkr till 1 021 mnkr och 
det är även lägre än de budgeterade  1 031 mnkr. Några av anledningar är vakanser och 
sjuklöneersättningen från staten. 
Skatteintäkterna beräknas också bli 2,7 mnkr högre än i augusti prognosen. 
Jämför vi augusti och oktober prognoserna på verksamhetsnivå redovisar alla verksamheter 
förutom Funktionshindradeomsorgen, - 2,4 mnkr, förbättrade prognoser. Avvikelserna ligger 
inom intervallet +/- 3%. Beloppsmässigt redovisar Äldreomsorgen den största positiva 
avvikelsen på 5,8 mnkr följt av Utbildning på +4,6 mnkr. 
Jämfört med budget så redovisar alla intäkts- och kostnadsslag positiva avvikelser förutom 
tjänster, - 70,3 mnkr, och övriga kostnader, -0,7 mnkr. Tjänster avser bl.a. konsulter/inhyrd 
personal och köp av verksamhet och tjänster. Den stora avvikelsen inom tjänstekostnader är 
p.g.a. svårigheter att rekrytera in personal. 
Av verksamheterna så är det Individ- och Familjeomsorgen som avviker mest, - 9% och -15 
mnkr. Orsaken är verksamheten för barn och unga där bl.a. placeringskostnaderna har skjutit i 
höjden. Däremot visar arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd positiva avvikelser. 
Funktionshindradeomsorgen avviker med -4 % och -4,8 mnkr från budget. 
Totalt avviker prognosen med +29,7 mnkr från budget och det är skatteintäkter, +23,5 mnkr, 
och statsbidrag, +10,7 mnkr som avviker mest positivt. Av verksamheterna så är dett 
Äldreomsorg, +6,4 mnkr, och Förskolan, + 4,1 mnkr som avviker mest positivt. 

Resultatrapport 

Resultatrapport (tkr) 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 53 720 35 521 44 183 62 201 18 018 42 664 

Övriga intäkter 343 751 354 487 351 719 393 010 41 291 421 162 

Summa intäkter 397 470 390 008 395 903 455 211 59 309 463 827 

       

Personalkostnader -831 134 -796 059 -1 030 879 -1 021 151 9 728 -967 594 

Material -46 682 -44 316 -50 032 -58 374 -8 342 -59 322 

Tjänster -542 195 -519 779 -608 215 -677 031 -68 815 -652 010 

Övriga kostnader -82 381 -65 608 -69 335 -70 059 -724 -68 911 

Avskrivningar -34 488 -34 488 -46 582 -45 439 1 144 -51 846 

Summa kostnader -1 536 880 -1 460 249 -1 805 043 -1 872 053 -67 010 -1 799 682 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 139 409 -1 070 241 -1 409 140 -1 416 842 -7 701 -1 335 856 
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Skatteintäkter 813 380 769 042 953 733 977 185 23 452 929 623 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

408 894 377 024 479 869 490 587 10 718 465 497 

Verksamhetens 
resultat 

82 865 75 825 24 462 50 930 26 469 59 264 

       

Finansiella intäkter 15 306 15 422 16 060 18 255 2 195 20 801 

Finansiella kostnader -9 816 -4 969 -12 138 -11 091 1 047 -5 135 

Resultat efter 
finansiella poster 

88 355 86 278 28 384 58 095 29 711 74 930 

Extra ordinära poster       

Resultat 88 355 86 278 28 384 58 095 29 711 74 930 

Investeringsrapport 

Investeringsrapport (tkr) 

Verksamhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

IT-nämnd -322 -3 280 -1 300 -1 300 0 -7 542 

*******************       

Gemensam service 0 0 -750 0 750 0 

Medborgarservice -16 272 -16 479 -31 460 -30 882 578 -32 352 

Exploatering -548 0 -2 570 -820 1 750 0 

*******************       

Kultur och Fritid -394 -265 -1 061 -1 161 -100 -516 

Förskola -48 -289 -1 575 -1 075 500 0 

Grundskola -2 226 -531 -2 675 -4 116 -1 441 -570 

Gymnasieskola -751 -1 139 -1 500 -1 500 0 -1 209 

Äldreomsorg -1 520 -493 -3 000 -3 000 0 -2 664 

Funktionshindradeomsor
g 

0 0 -800 0 800 -271 

Individ- och 
familjeomsorg 

-84 -532 -400 -400 0 -532 

Summa investeringar -22 165 -23 008 -47 091 -44 254 2 837 -45 656 



Månadsrapport oktober 6(42)

Kommundirektör 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 48 1 0 48 48 1 

Övriga intäkter 1 906 1 563 2 930 912 -2 018 2 333 

Summa intäkter 1 954 1 564 2 930 960 -1 970 2 334 

       

Personalkostnader -19 729 -13 067 -24 612 -25 118 -507 -16 084 

Material -749 -277 -366 -667 -301 -1 003 

Tjänster -7 567 -10 093 -10 149 -9 255 894 -14 467 

Övriga kostnader -3 166 -4 611 -4 101 -4 458 -357 -5 919 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -54 -120 -65 -65 0 -144 

Summa kostnader -31 265 -28 168 -39 293 -39 563 -271 -37 617 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-29 311 -26 604 -36 363 -38 603 -2 241 -35 283 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-29 311 -26 604 -36 363 -38 603 -2 241 -35 283 

       

Finansiella intäkter 83 0 120 95 -25 0 

Finansiella kostnader -32 -1 -24 -40 -16 -1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-29 260 -26 605 -36 267 -38 548 -2 282 -35 284 

Extraordinära poster       

Resultat -29 260 -26 605 -36 267 -38 548 -2 282 -35 284 

Kommentar till resultat 

Negativ prognos om - 507 tkr på personalkostnader beror på att kostnaderna för politikens 
budget gjordes om till 2021 och lades då efter 2020 års resultat - 2020 var kostnaderna 
ovanligt låga p g a reducerat antal ledamöter och kortare möten. Budgeten har endast räknats 
upp med vanlig uppräkning från 2021 till 2022. 
Årsavvikelse för material beror på inköp av datorer, inför 2022 har datorerna köpts in istället 
för att leasats, vilket inte observerades när budget 2022 lades. 
Slutligen har verksamhetsövergripande ramförändringar som skulle fördelas ut på 
verksamheterna inte genomförts i full utsträckning vilket resulterar i ett underskott på intäkter. 
Verksamheterna har haft reducerade kostnader med motsvarande nivå. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Kommundirektör har ingen investeringsbudget. 
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Gemensam service 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 14 731 0 0 19 212 19 212 0 

Övriga intäkter 3 432 12 675 3 995 4 244 249 15 307 

Summa intäkter 18 163 12 675 3 995 23 456 19 461 15 307 

       

Personalkostnader -21 225 -33 157 -27 252 -26 868 383 -39 733 

Material -479 -319 -328 -425 -97 -356 

Tjänster -23 370 -13 386 -8 767 -27 848 -19 081 -15 580 

Övriga kostnader -2 157 -300 -1 990 -2 676 -686 -356 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -43 -20 -89 -89 0 -24 

Summa kostnader -47 274 -47 182 -38 426 -57 906 -19 481 -56 049 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-29 111 -34 507 -34 431 -34 450 -20 -40 742 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-29 111 -34 507 -34 431 -34 450 -20 -40 742 

       

Finansiella intäkter 0 113 0 0 0 133 

Finansiella kostnader -16 -68 -35 -35 0 -83 

Resultat efter 
finansiella poster 

-29 127 -34 462 -34 466 -34 485 -20 -40 692 

Extraordinära poster       

Resultat -29 127 -34 462 -34 466 -34 485 -20 -40 692 

Kommentar till resultat 

Årsprognosen för Gemensam service visar en negativ avvikelse mot budget med -20 tkr. 
Avvikelsen på övriga kostnader beror på försäkringskostnaderna vilka beräknas bli högre än 
budget. Avvikelsen vägs till viss del upp av lägre personalkostnader inom 
dokumentstrategiska teamet och KSU på grund av sjukfrånvaro och underbemanning under 
rekryteringsperiod. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Gemensam service 0 0 -750 0 750 0 
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Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 -750 0 750 0 

Kommentar till investeringar 

Inga investeringar bedöms genomföras inom Gemensam service. 
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Medborgarservice 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 9 212 8 096 12 030 9 958 -2 072 9 441 

Övriga intäkter 92 631 114 886 107 470 116 391 8 921 136 863 

Summa intäkter 101 843 122 982 119 500 126 349 6 849 146 304 

       

Personalkostnader -48 710 -49 245 -67 628 -59 934 7 694 -59 219 

Material -12 445 -11 767 -14 501 -16 365 -1 864 -14 591 

Tjänster -70 449 -58 190 -71 109 -82 851 -11 741 -75 599 

Övriga kostnader -6 118 -5 758 -2 153 -4 507 -2 354 -5 572 

Kapitalkostnader -21 385 -21 685 -27 655 -29 256 -1 601 -35 111 

Avskrivningar       

Summa kostnader -159 107 -146 645 -183 046 -192 913 -9 866 -190 092 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-57 264 -23 663 -63 546 -66 564 -3 017 -43 788 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-57 264 -23 663 -63 546 -66 564 -3 017 -43 788 

       

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 1 374 

Finansiella kostnader -4 164 -512 -4 995 -4 995 0 -8 

Resultat efter 
finansiella poster 

-61 428 -24 175 -68 541 -71 559 -3 017 -42 422 

Extraordinära poster       

Resultat -61 428 -24 175 -68 541 -71 559 -3 017 -42 422 

Kommentar till resultat 

Förklaring till årsavvikelse MEDBORGARSERVICE 
Medborgarservice oktoberprognos visar en negativ årsavvikelse på -9 547 tkr (efter avdrag 
för prognostiserad årsavvikelse för kostenheten (+ 1 020 tkr) och deponin (+5 510tkr). 
Med avdrag för (underskott för Tierps Energi och Miljö ABs driftavtal -1720 tkr) blir 
underskottet för Medborgarservice RAM -1 297 tkr, som enligt beslut KS 2022:504, KS 
2022:460 får nyttja resultatet av exploateringsverksamheten för att täcka detta underskott. 
Efter ett ytterligare beslut om tilläggsfinansiering KS 2022:424 gällande Tierps Energi och 
Miljö ABs driftavtal -1 720 tkr landar årsavvikelsen på -3 017 tkr, vilket i nuläget täcks av 
exploateringsverksamhetens resultat. 
”Lilla” Medborgarservice: 
Årsavvikelsen förväntas bli +2 394 tkr mot budget för lilla Medborgarservice. 
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Bidraget till Ängskärs brygga 750tkr behöver skjutas fram till 2024 och bidraget till Gudinge 
Hamn på 120 tkr utgår. Underskott hemsändning samt överskott näringsliv 50tkr. Den 
positiva avvikelsen beror även på att Kundcenter och service bidrar med en oväntad intäkt på 
300 tkr för värdskap IT-centrum, 113 tkr lägre personalkostnader (fackligt uppdrag, samt 
lägre sociala avgifter) och att Knivsta köper konsumentvägledning av Tierps kommun 50 tkr 
(C-tillsammans samarbete), samt diverse lägre kostnader för utbildningar, inköp mm. Det 
förväntas även ett överskott på 315 tkr för bilpoolen (lägre leasingkostnader pga att vi köpt ut 
bilar samt att bilarna bokas mycket vilket genererar mer intäkter). Vakant 
samhällsbyggnadschef under våren bidrar med +425 tkr samt övriga kostnader. 
Kostenheten: 
Kostenheten visar en årsavvikelsen per oktober med +1 021 tkr mot budget. Det framtida 
överskottet planeras att återbetalas till kunderna inför årsbokslutet. 
Försäljning utanför portionspris (till personal samt skolan) beräknas ge – 485tkr mot budget. 
Covidintäkter bidrar med +232 tkr samt intern ersättning it -118tkr. 
Kostenheten har fortsatt gemensam personalplanering med förskolan och fritids. Kostenheten 
arbetar även internt med personalrotering och beräknar därmed per delår att få ett överskott av 
personalbudgeten på +3 578 tkr. 
Livsmedelspriserna fortsätter att stiga (senaste prisjusteringen var på 16%) och i nuläget 
beräknas en årsavvikelse på ca -1 532 tkr över budget. Detta innebär, utifrån nuvarande 
prognos och föregående års utfall ser vi en ökning på årsbasis med 10,22 % av livsmedel. 
Kostenheten har lagt budget avseende transporter enligt tidigare budgetanslag (år 2020) och 
kommer likväl som år 2021 att redovisa en negativ årsavvikelse. Per oktoberprognosen 
beräknas underskottet bli ca -670 tkr, vilket även beror på nytt upphandlat avtal. 
  
Samhällsbyggnadsenheten: 
Årsavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten förväntas bli totalt *– 6 432 tkr mot budget 
(*inklusive beslut om -1 720tkr TEMABs driftavtal och inklusive överskott för året på + 5 
510tkr från sluttäckningsprojekt deponier. 
Årsavvikelsen för Chef Tillväxt och samhällsbyggnad förväntas bli totalt -181 tkr mot budget. 
Avvikelsen beror framförallt på intern ersättning it, utredning av bilpool, vakans personal 
samt översiktsplan. 
Årsavvikelsen för Chef Planering och myndighet förväntas bli totalt +1023 tkr mot budget, 
vilket avser vakanser samt uppskattat ej behov av konsulter. Vakanser inom 
myndighetsutövning innebär lägre intäkter på lång sikt. 
Årsavvikelsen för Chef Förvaltning och genomförande förväntas bli +5 734 tkr mot budget. 
Verksamheten för deponi förväntas i nuläget bidra med ett överskott på +5 510 tkr. Vakanser 
inom projektledning samt försäljningar av mark genom fastighetsregleringar, 
lantmäterikostnader i samband med genomförande av detaljplaner, samt sanktionsavgifter och 
uppskattat halverade intäkter för nybyggnadskartor (jämför föreg år) påverkar årsavvikelsen 
på totalen. 
Förväntat lägre utfall än budget - 400tkr gällande viten av grävtillstånd samt lägre kostnader 
till Räddningsnämnden (+600 tkr)och konsulter för bredbandsavtal (+300tkr). 
Årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling och drift förväntas få ett utfall med -8 480 tkr 
mot budget. Årsavvikelsen beror främst på vinterväghållning – 3 580 tkr samt rasering av 
belysning och ökade elkostnader -2 893 tkr (på grund av att kommunen inte har bundet elpris 
under 2022), samt vägbidrag -171tkr och beskärning träd mm -300tkr. Enligt beslut om 
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tilläggsfinansiering KS 2022:424 så kommer TEMABs driftavtal att redovisa – 1 720 tkr. 
Utfallet för kapitalkostnader beräknas ge ett positivt utfall gentemot budget vid slutet av 2022. 
Summan kommer att påverkas allt eftersom investeringarna fortgår under året, men per 
oktoberprognosen beräknas ett plus på +1 388 tkr. Utrangering om -500 tkr planeras att ske i 
samband med investering, vilket drar ner överskottet på totalen. 
Årsavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd prognostiseras till -644 tkr. Årsavvikelsen 
beror till största delen på lägre förväntade avgifter än budgeterat, vilket delvis är beroende av 
personaltäthet. 
Årsavvikelsen för Chef Fastighetssamordnare förväntas bli -3 883 tkr mot budget. 
Crosshallen ger ett underskott på -3 305 tkr på grund av kommande försäljning alternativt 
ytterligare nedskrivning, klottersanering samt konsultkostnader, försäkringskostnader och 
internränta på grund av överlåtelsen vid årsskiftet. 
Omkostnader kring försäkringsärenden 2 st Högbergsskolan, Centralskolan och Industrihuset 
uppgår till sådana belopp att dessa ska tas som investering och det är i dagsläget osäkert vad 
försäkringsbolaget ersätter. 
Intäkten för försäljning av Solgläntan (Söderfors) täcker i dagsläget kostnaden utrangering, 
rivning, TKABs bokförda värde samt övriga rivningskostnader. 
I oktoberprognosen kan samhällsbyggnad prognostisera en intäkt för försäljning av del av 
Olandersskolan i Skärplinges tomt som förskoletomt till TKAB med 3 500tkr. 
Tvisten mellan Tierps kommun och köpare av Söderfors Camping har landat i en förlikning, 
vilket i nuläget medför ett underskott på -321 tkr på grund av juridiskt biträde och utbetalning 
till motparten. 
Markundersökning gällande ny förskola i Örbyhus på Gyllby 1:58 -230tkr. 
Förhandlingsöverenskommelsen av lokalhyror den 2021-11-09 och övriga intäkter ger ett 
underskott på -3 000 tkr. 
Utökade försäkringskostnader ger ett underskott på -180tkr samt vakans lokalstrateg +200tkr 
samt Järnbruksparken -300tkr. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

 Lilla Medborgarservice  0 0 -200 0 200 0 

Kostenheten -186 -48 -460 -229 231 -48 

Samhällsbyggnadsenhet
en 

-16 087 -16 431 -30 800 -30 653 147 -32 304 

       

Summa verksamheten -16 273 -16 479 -31 460 -30 882 578 -32 352 

Kommentar till investeringar 

Prognosen för Medborgarservice investeringar är totalt +578 tkr för helåret. 
Lilla Medborgarservice beräknar en årsavvikelse med +200 tkr 
Kostenheten beräknar en årsavvikelse på +231 tkr. . 
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Samhällsbyggnadsenheten beräknar en årsavvikelse på + 147 tkr. 
Nedan redovisas en specifikation på verksamhetsnivå över Medborgarservice investeringar 
samt kommentarer: 
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Exploateringsverksamhet 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 2 573 0 0 4 666 4 666 0 

Övriga intäkter       

Summa intäkter 2 573 0 0 4 666 4 666 0 

       

Personalkostnader       

Material       

Tjänster -98 0 0 -350 -350 0 

Övriga kostnader -141 0 0 -394 -394 0 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -1 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -240 0 0 -744 -744 0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

2 333 0 0 3 922 3 922 0 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

2 333 0 0 3 922 3 922 0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

2 333 0 0 3 922 3 922 0 

Extraordinära poster       

Resultat 2 333 0 0 3 922 3 922 0 

Kommentar till resultat 

Per oktober prognostiserar Exploateringsverksamheten ett resultat om +3 922 tkr under 2022. 
Kommunal exploateringsverksamhet 
Vid oktoberprognosen beräknas Exploateringsverksamhetens intäkter uppgå till 4 664 tkr vid 
slutet av år 2022. Kostnaden för tomterna beräknas vara ca 394 tkr. 
Detta ger ett beräknat försäljningsresultat hos exploateringsverksamheten med ca 4 270 tkr, 
vilket avser industrimark i Tierp samt villatomter i Tierp och Örbyhus. Oktoberprognosen 
redovisar ett lägre resultat än föregående prognos på grund av bland annat återköp av en tomt. 
Generellt får vi färre förfrågningar på mark med anledning av omvärldsläget. 
Exploateringsverksamheten beräknar att kostnaden för administrationen kring försäljning av 
kommunal exploateringsverksamhet kommer att uppgå till ca -350 tkr under 2022. Det är 
Siggbo Trädgårdsstad som är en stor utgiftspost med konsultkompetens/värdering. 
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Exploateringsavtal -extern exploatör 
Inget utfall eller prognos i nuläget. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Exploatering  -548 0 -2 570 -820 1 750 0 

       

       

       

Summa verksamheten -548 0 -2 570 -820 1 750 0 

Kommentar till investeringar 

Exploateringsverksamhetens investeringar beräknar att få en årsavvikelse på + 1 750 tkr under 
2022. Det är framförallt projektering inför Siggbo Trädgårdsstad som skjuts fram till 2023. 
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Kultur- och fritid 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 2 017 1 256 2 332 2 332 0 1 886 

Övriga intäkter 7 674 8 819 8 595 8 595 0 10 221 

Summa intäkter 9 691 10 075 10 927 10 927 0 12 107 

       

Personalkostnader -26 232 -24 685 -33 263 -33 263 0 -30 044 

Material -3 815 -2 669 -3 727 -3 727 0 -4 307 

Tjänster -38 636 -37 058 -46 527 -46 527 0 -46 515 

Övriga kostnader -3 548 -3 194 -5 830 -5 830 0 -5 087 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -1 123 -1 276 -1 325 -1 325 0 -1 502 

Summa kostnader -73 354 -68 882 -90 672 -90 672 0 -87 455 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-63 663 -58 807 -79 745 -79 745 0 -75 348 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-63 663 -58 807 -79 745 -79 745 0 -75 348 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -28 -11 -10 -10 0 -15 

Resultat efter 
finansiella poster 

-63 691 -58 818 -79 755 -79 755 0 -75 363 

Extraordinära poster       

Resultat -63 691 -58 818 -79 755 -79 755 0 -75 363 

Kommentar till resultat 

Verksamheten följer budget och prognostiserar ett noll resultat. Det finns dock tecken på att 
återstarten av kulturlivet efter pandemin går långsamt vilket har negativ påverkan på 
uthyrningen av kulturlokalen Humlesalen och därmed lägre intäkt än budgeterat. Underskott 
på intäkter regleras med anledning av vakans på en chefstjänst under större delen av året. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Kultur o Fritid  -394 -265 -1 061 -1 161 -100 -516 
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Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

       

       

Summa verksamheten -394 -265 -1 061 -1 161 -100 -516 

Kommentar till investeringar 

Investeringsmedel för konstsamlingen saknades i budget och gör att investeringsbudgeten 
överskrids med 100 tkr på helåret. Medel för vattenledning på Vegavallen kommer inte att 
användas då projektet avbrutits. Anledningen är att projektet skjutits framåt på grund av 
personalbrist. Då kostnaderna ökat avsevärt under 2022 är de beviljade medlen inte 
tillräckliga för att genomföra arbetet. Förvaltningen återkommer med nytt äskande framöver. 
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Förskola 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 10 803 10 499 11 021 11 955 934 11 834 

Övriga intäkter 10 165 8 554 9 052 10 683 1 631 9 213 

Summa intäkter 20 968 19 053 20 073 22 638 2 565 21 047 

       

Personalkostnader -86 484 -85 220 -111 974 -107 784 4 190 -102 959 

Material -1 359 -1 173 -1 079 -3 097 -2 019 -3 130 

Tjänster -41 455 -40 746 -50 393 -50 917 -523 -49 322 

Övriga kostnader -252 -240 -364 -493 -129 -513 

Kapitalkostnader -177 -204 -212 -212 0 -243 

Avskrivningar -310 -311 -377 -381 -3 -378 

Summa kostnader -130 037 -127 894 -164 399 -162 884 1 516 -156 545 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-109 069 -108 841 -144 326 -140 246 4 081 -135 498 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-109 069 -108 841 -144 326 -140 246 4 081 -135 498 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-109 070 -108 842 -144 327 -140 247 4 080 -135 499 

Extraordinära poster       

Resultat -109 070 -108 842 -144 327 -140 247 4 080 -135 499 

Kommentar till resultat 

Förskolan prognostiserar ett överskott på 4 080 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
Förskoleområde 1 prognostiserar ett överskott på 240 tkr. 
Intäkterna är 643 tkr bättre än budget främst beroende på ej budgeterade sjuklönebidrag till 
följd av Covid-19 på 601 tkr. 
Avvikelse på kostnadssidan finns i form  av högre kostnader för förbrukning på - 484 tkr samt 
kostnader för friskvård utbildning m m på -121 tkr. 
Förskoleområde 2 prognostiserar ett överskott på 2 768 tkr. 
I överskottet finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 584 tkr. 
Rekrytering pågår för att öka bemanning och behörighet men färre barn och under tiden 



Månadsrapport oktober 19(42)

billigare personal leder ändå till en positiv prognostiserad årsavvikelse avseende 
personalkostnader på 2 710 tkr. Övrig avvikelse på kostnadssidan finns i form av högre 
förbrukning om -371 tkr samt kostnader för friskvård utbildning m m på -119 tkr. 
Förskoleområde 3 prognostiserar ett överskott på 718 tkr. 
Överskottet beror främst  på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 443 tkr 
samt  minskad personalkostnader om 1 097 tkr. 
Avvikelse på kostnadssidan finns i form av högre förbrukning om - 805 tkr. 
Centrala medel prognostiserar ett överskott på 354 tkr. 
Intäkterna prognostiseras 929 tkr högre än budgeterat främst till följd av högre prognos 
avseende barnomsorgsavgifter. 
Kostnaderna prognostiseras samtidigt -570 tkr högre främst till följd av högre interkommunal 
ersättning -744 tkr för barn Tierp som valt förskola i annan kommun eller fristående 
huvudman samt ökade hyreskostnader -336 tkr för utökning av verksamhet i Tobo. Kostnader 
för el, värme och förbrukning har ökat med -4 80 tkr samtidigt som kostnaderna för städ är 
541 tkr lägre än budgeterat. 
I förskolans prognos finns intäkter för sjuklönebidrag till följd av Covid-19 om sammanlagt 
1 617 tkr som kommande år upphör. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Fo1 -48 -128 -1 075 -1 075 0 0 

Fo2 0 0 -250 0 250 0 

Fo3 0 -163 -250 0 250 0 

       

Summa verksamheten -48 -291 -1 575 -1 075 500 0 

Kommentar till investeringar 
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Grundskola 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 6 444 5 926 6 641 5 936 -705 6 424 

Övriga intäkter 36 586 36 342 33 163 38 396 5 233 41 082 

Summa intäkter 43 030 42 268 39 804 44 332 4 528 47 506 

       

Personalkostnader -169 018 -157 468 -214 153 -213 818 335 -195 018 

Material -6 100 -9 146 -5 173 -9 247 -4 075 -10 978 

Tjänster -96 963 -98 767 -127 316 -126 458 858 -123 857 

Övriga kostnader -869 -394 -698 -1 352 -654 -776 

Kapitalkostnader -405 -502 -526 -482 44 -587 

Avskrivningar -502 -427 -555 -628 -73 -518 

Summa kostnader -273 857 -266 704 -348 421 -351 985 -3 565 -331 734 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-230 827 -224 436 -308 617 -307 653 963 -284 228 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-230 827 -224 436 -308 617 -307 653 963 -284 228 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -6 -7 -4 -8 -4 -10 

Resultat efter 
finansiella poster 

-230 833 -224 443 -308 621 -307 661 959 -284 238 

Extraordinära poster       

Resultat -230 833 -224 443 -308 621 -307 661 959 -284 238 

Kommentar till resultat 

Grundskolan prognostiserar ett överskott på 959 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
SO 1 Aspenskolan  och Kyrkskolan  prognostiserar ett underskott på - 1 470 tkr. 
Underskottet beror främst på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad bemanning 
avseende bland annat utökning av fritidshem och förskoleklass samt ökade vikariekostnader 
på  - 1 835 tkr. Kostnaderna för förbrukning, friskvård och avgifter är - 478 tkr högre än 
budgeterat. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 455 tkr samt 
ombudgetering från skolmiljarden för elevstödjande insatser om 130 tkr. 
SO 1 Mehede skola och Bruksskolan prognostiserar överskott om 837 tkr 
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En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 132 tkr samt 
besparingar avseende IT-kostnader och övriga verksamhetskostnader samt minskade 
kostnader för att möta elever i behov av extraordinära stödinsatser. 
SO 2 Örbyhus skola 7-9 och Sirius prognostiserar ett underskott på - 608 tkr. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 251 tkr. 
Utökning av bemanning bland annat på Sirius gör att persnolkostnaderna ökar med  - 641 tkr 
samtidigt som kostnader för inköp och övriga verksamhetskostnader prognostiseras - 254 tkr 
högre än budgeterat. 
SO 2 Örbyhus skola F-6 och Vendels skola prognostiserar ett underskott på - 1 022 tkr 
Underskottet beror på främst på ökade personalkostnader om - 1 232 tkr till följd av behov att 
öka personaltäthet samt  behov av att starta ytterligare förskoleklass. Inköp och förbrukning 
ligger - 317 tkr högre än budgeterat bl a till följd av behov av att komplettera digitala enheter. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 380 tkr. 
SO3 Centralskolan och Tallbacksskolan prognostiserar ett överskott på 952 tkr 
En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 342 tkr. 
Personalkostnaderna prognostiseras 1415 tkr lägre än budgeterat samtidigt som kostnader för 
inköp och förbrukning har ökat med - 1 002 tkr jämfört med budget 
Grundsärskolan prognostiserar ett underskott på -1 357 tkr 
Underskottet beror på ökade personalkostnader om - 1 354 tkr till följd av behov av höjd 
personaltäthet p g a förändrat elevunderlag och ökade vikariekostnader. Inköp för att 
säkerställa tillgång till digitala enheter ger en avvikelse på -89 tkr i förhållande till budget, 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 120 tkr. 
SO 4 Ol Anderskolan prognostiserar ett överskott på 603 tkr 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 186 tkr. 
Sjukskrivning och ej ännu genomförda rekryteringar gör att personalkostnaderna 
prognostiseras 632 tkr lägre än budgeterat. 
Kostnader för inköp och förbrukning prognostiseras -352 tkr högre än budgeterat 
SO4 Björkängsskolan och Hållnäs skola prognostiserar ett överskott på¨769 tkr. 
En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 83 tkr och 
lärarlyftet om 60 tkr. 
Personalkostnaderna prognostiseras 913 tkr lägre än budgeterat medan kostnader för inköp 
och förbrukning prognostiseras - 289 tkr högre. 
Centrala kostnader 669 prognostiserar ett överskott på 2 253 tkr 
Överskottet beror framför allt på att statsbidrag avseende skolmiljarden om 2 376 tkr inte var 
känt vid budgetering. Dessa medel är riktade för och beräknas behövas ta i anspråk för 
elevstödjande insatser till följd av Covid under året. 
Kostnaderna för skolskjutsar ökar kraftigt under andra halvan av året då ökade 
produktionskostnader om ca 22 %, vilket motsvarar en ökning på ca - 900 tkr. Nytt avtal för 
taxiresor bidrar att kostnaderna under hösten ökar med - 2 400 tkr. 
Personalkostnaderna prognostiseras 2 133 tkr lägre än budgeterat till följd av svårigheter att 
rekrytera modersmålslärare, sjukskrivning, ej genomförda rekryteringar samt lägre sociala 
avgifter. 
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Det finns i centrala medel en stor osäkerhet kring utfall av andra budgeterade statsbidrag och 
de medel som i budget avsatts för extraordinärt stöd. En rimlig prognos är att Utbildning som 
helhet bör kunna landa i positiv avvikelse eller budget i balans. 
Inför kommande budgetår försvinner dock statsbidraget skolmiljarden om 2 376 tkr samt 
sjuklönebidrag till följd av Covid-19 om 1 846 tkr vilket medför stora utmaningar att hantera. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

So 1 Aspen & Kyrk -426 -4 -475 -475 0 0 

So 1 Mehede & Bruks -162 0 -100 -262 -162 0 

So2 Örbyhus 7-9 & Sirius -162 -112 -125 -162 -37 -138 

So2 Örbyhus F-6 & 
Vendel 

-470 -89 -125 -470 -345 -89 

So3 Centralsk & 
Tallbackssk 

-479 -191 -250 -479 -229 -173 

Grundsär -43 0 -50 -50 0 0 

So4 Björkängssk & 
Hållnäs 

-241 -25 -100 -241 -141 -81 

So4 Ol Anders -243 -110 -150 -243 -93 -89 

Utbildningschef 0 0 -1 300 -1 300 0 0 

Summa verksamheten -2 226 -531 -2 675 -3 682 -1 007 -570 

Kommentar till investeringar 



Månadsrapport oktober 23(42)

Högbergsskolan 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 539 824 525 683 159 993 

Övriga intäkter 16 201 19 792 32 851 32 182 -669 31 196 

Summa intäkter 16 740 20 616 33 376 32 865 -510 32 189 

       

Personalkostnader -62 950 -65 158 -81 178 -77 207 3 971 -80 746 

Material -2 478 -1 933 -2 399 -3 039 -640 -2 560 

Tjänster -55 846 -60 516 -70 710 -73 307 -2 597 -77 687 

Övriga kostnader -984 -1 107 -1 509 -1 466 43 -1 371 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -1 476 -1 462 -1 791 -1 791 0 -1 766 

Summa kostnader -123 734 -130 176 -157 587 -156 810 777 -164 130 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-106 994 -109 560 -124 211 -123 945 267 -131 941 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-106 994 -109 560 -124 211 -123 945 267 -131 941 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -1 -3 0 0 0 -4 

Resultat efter 
finansiella poster 

-106 995 -109 563 -124 211 -123 945 267 -131 945 

Extraordinära poster       

Resultat -106 995 -109 563 -124 211 -123 945 267 -131 945 

Kommentar till resultat 

Gymnasium och vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 267 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
Överskottet i prognosen är ett resultat av att skolledningen fortsatt arbetar effektivt vid 
tjänstefördelning och att inte tillsätter vakanser om det inte krävs. I slutändan finns 
fortfarande risk för ett underskott när utfallet av höstens interkommunala kostnader är färdigt 
och då förbrukningskostnader gällande drivmedel  m m fortsätter att stiga och kommer att bli 
avsevärt högre än budgeterat. 
Efter beslutad tilläggsbudgetering om 3 500 tkr finns dock fortfarande goda möjligheter att 
undvika underskott 2022 för Utbildning som helhet. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Gymnasiet -750,6 -1 138,7 -1 500 -1 500 0 -1 208,6 

       

       

       

Summa verksamheten -750,6 -1 138,7 -1 500 -1 500 0 -1 208,6 

Kommentar till investeringar 
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Äldreomsorg 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 9 161 8 299 11 076 11 511 435 11 130 

Övriga intäkter 62 634 50 762 25 691 54 159 28 468 53 959 

Summa intäkter 71 795 59 061 36 767 65 670 28 903 65 089 

       

Personalkostnader -174 234 -176 588 -206 242 -215 253 -9 012 -215 440 

Material -12 333 -11 501 -11 510 -14 145 -2 635 -14 758 

Tjänster -84 178 -85 342 -97 635 -108 058 -10 423 -107 450 

Övriga kostnader -3 175 -1 964 -3 137 -3 610 -473 -2 712 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -1 429 -1 028 -1 383 -1 383 0 -1 230 

Summa kostnader -275 349 -276 423 -319 907 -342 449 -22 543 -341 590 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-203 554 -217 362 -283 140 -276 779 6 360 -276 501 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-203 554 -217 362 -283 140 -276 779 6 360 -276 501 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -4 -2 -1 -1 0 -2 

Resultat efter 
finansiella poster 

-203 558 -217 364 -283 141 -276 780 6 360 -276 503 

Extraordinära poster       

Resultat -203 558 -217 364 -283 141 -276 780 6 360 -276 503 

Kommentar till resultat 

Bistånd 
Prognostiserad avvikelse om +860tkr beror på att en administrativtjänst är under rekrytering, 
vidare har två befintliga medarbetare inte har 100% tjänstgöring. I dagsläget nyttjas inte 
färdtjänst i bedömd omfattning. Under året har vi köpt ytterligare plats, under hösten har vi 
fått ökade kostnader för bostadsanpassning vilket gör att vi försämrar tidigare lagd prognos. 
Äldreomsorgen 
Äldreomsorgen prognostiserar ett positivt resultat om +5500tkr. 
Förändringen mot tidigare lagd prognos beror på rekommendation från RKR angående 
bidraget "minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 
äldre". Vi mottog här ca 17milj och rekommendationen lyder att vi ska periodisera bidraget 
från juli 2022 till dec 2023, vilket betyder att vi måste intäktsföra en tredjedel av bidraget 
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under 2022. 
Avvikelsen inom äldreomsorgen beror främst på personalkostnader, heltidsresan och studier 
för medarbetare genererar en kostnad utöver budget om -9800tkr. Kostnader för heltidsresan 
kommer att täckas av statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer". 
Materialet prognostiseras negativt pga prisökningar på sjuk- och förbrukningsmaterial. 
Årsavvikelsen under posten tjänster består till största den av inhyrd legitimerad personal, ca -
6200tkr. Vidare belastar renoveringar om ca -1500tkr och el/drivmedel om ca -1000tkr samt 
att övriga driftkostnader överlag har blivit betydligt dyrare än tidigare år. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Äldreomsorg -1 520 -493 -3 000 -3 000 0 -2 664 

       

       

       

Summa verksamheten -1 520 -493 -3 000 -3 000 0 -2 664 

Kommentar till investeringar 
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Funktionshindradeomsorg 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 253 209 252 252 0 496 

Övriga intäkter 16 825 18 589 20 599 21 161 562 25 768 

Summa intäkter 17 078 18 798 20 851 21 413 562 26 264 

       

Personalkostnader -86 683 -76 484 -104 150 -104 409 -259 -96 002 

Material -4 722 -4 232 -4 546 -5 096 -550 -5 354 

Tjänster -21 294 -19 349 -24 798 -29 241 -4 443 -23 885 

Övriga kostnader -5 910 -6 403 -9 070 -9 180 -110 -10 506 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -126 -188 -152 -152 0 -211 

Summa kostnader -118 735 -106 656 -142 716 -148 078 -5 362 -135 958 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-101 657 -87 858 -121 865 -126 665 -4 800 -109 694 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-101 657 -87 858 -121 865 -126 665 -4 800 -109 694 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -43 -33 0 0 0 -43 

Resultat efter 
finansiella poster 

-101 700 -87 891 -121 865 -126 665 -4 800 -109 737 

Extraordinära poster       

Resultat -101 700 -87 891 -121 865 -126 665 -4 800 -109 737 

Kommentar till resultat 

Funktionshindradeomsorgen 
FHO prognostiserar ett underskott om -4800tkr. 
Intäkterna bedöms komma att avvika positivt tack vare intern försäljning till övriga 
verksamheter och att vi kommer erhålla statsbidraget Äldreomsorgslyftet. Bidraget är 
medräknat i prognosen. 
Heltidsresan, studier för medarbetare och kostnadskrävande beslut påverkar 
personalkostnaderna inom gruppbostäderna, bedömning helår -3300tkr. 
Kostnaden för material är högre i år än fg år vid samma tidpunkt, det beror på att vi gjort 
större inköp av skydds-/förbrukningsmaterial och att materialet överlag är dyrare. Materialet 
säljer vi vidare till övriga verksamheter. 
Under posten tjänster kostnadsförs ombyggnation av ventilation på enheten korttids för barn 



Månadsrapport oktober 28(42)

till en kostnad om ca -2400tkr. I tidigare prognoser hade vi fått en prisbild kring ca -500tkr. 
Vidare belastar kostnader för inhyrd legitimerad personal om ca -150tkr samt att inom 
personlig assistans har vi haft en kostnad avseende en tillfällig utökning, en kostnad vi 
bedömde att vi kunde få åter av försäkringskassan/privata utföraren. Kostnaden för den 
tillfälliga utökade tiden från kommunen kan inte eftersökas vilket gör att personligassistans 
går in i 2022 med ett underskott om dryga -500tkr. Utöver det så har en privat LSS fått utökad 
tid vilket genererar ca -200tkr. Nytt och mer kostsamt hyresavtal för en gruppbostad, -250tkr, 
höga elkostnader ca-300. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Funktionshindradeomsor
g 

0 0 -800 0 800 -271 

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 -800 0 800 -271 

Kommentar till investeringar 

Investering FHO 
Investeringarna till nya gruppbostaden bokades på 2021, dessa var tänkta att belasta 2022. 
Under 2022 har tänkta investeringar uteblivit/bokats på driften. 
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Individ- och familjeomsorg 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 511 403 306 306 0 451 

Övriga intäkter 18 774,5 16 834 15 637 17 637 2 000 26 979 

Summa intäkter 19 285,5 17 237 15 943 17 943 2 000 27 430 

       

Personalkostnader -71 280 -66 475 -89 973 -87 773 2 200 -80 786 

Material -1 519 -849 -1 685 -1 685 0 -1 352 

Tjänster -69 395 -54 366 -56 498 -78 455 -21 957 -71 521 

Övriga kostnader -26 384 -27 613 -34 745 -31 987 2 757 -33 196 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -515 -450 -521 -521 0 -555 

Summa kostnader -169 093 -149 753 -183 422 -200 421 -17 000 -187 410 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-149 807,5 -132 516 -167 479 -182 478 -15 000 -159 980 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-149 807,5 -132 516 -167 479 -182 478 -15 000 -159 980 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -25 -13 -29 -29 0 -15 

Resultat efter 
finansiella poster 

-149 832,5 -132 529 -167 508 -182 507 -15 000 -159 995 

Extraordinära poster       

Resultat -149 832,5 -132 529 -167 508 -182 507 -15 000 -159 995 

Kommentar till resultat 

Prognosen om 15 mkr underskott i förhållande till budget ligger kvar sedan föregående 
prognos. 
Fortsatt högt tryck på barn och unga ger något ökade kostnader inom området. Andra delar av 
verksamheten, arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd går något bättre än förväntat. 
Viss osäkerhet råder då det är oklart hur sökta statsbidrag kommer att falla ut. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 
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Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Individ och familjeomsorg  -84 -532 -400 -400 0 -532 

       

       

       

Summa verksamheten -84 -532 -400 -400 0 -532 

Kommentar till investeringar 

Prognosen är något osäker. Vissa anpassningar av lokaler är pågående och det är oklart hur 
omfattande de blir och om arbetet hinner utföras under innevarande år. 
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Finansieringsverksamhet 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 0 8 0 8 8 8 

Övriga intäkter 0 0 0 0 0 -10 640 

Summa intäkter 0 8 0 8 8 -10 632 

       

Personalkostnader -34 932 -26 437 -30 258 -32 904 -2 646 -25 075 

Material 0 0 0 0 0 -530 

Tjänster 1 665 1 922 2 640 2 124 -516 6 750 

Övriga kostnader -29 406 -13 918 -5 450 -3 552 1 898 -2 775 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -5 286 -6 390 -9 970 -7 043 2 927 -8 988 

Summa kostnader -67 959 -44 823 -43 038 -41 375 1 663 -30 618 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-67 959 -44 815 -43 038 -41 367 1 671 -41 250 

       

Skatteintäkter 813 380 769 042 953 733 977 185 23 452 929 623 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

408 894 377 024 479 869 490 587 10 718 465 497 

Verksamhetens 
resultat 

1 154 315 1 101 251 1 390 564 1 426 405 35 841 1 353 870 

       

Finansiella intäkter 15 223 15 309 15 940 18 160 2 220 19 294 

Finansiella kostnader -5 479 -4 316 -7 040 -5 946 1 094 -4 951 

Resultat efter 
finansiella poster 

1 164 059 1 112 244 1 399 464 1 438 619 39 155 1 368 213 

Extraordinära poster       

Resultat 1 164 059 1 112 244 1 399 464 1 438 619 39 155 1 368 213 

Kommentar till resultat 

Årsprognosen för Finansieringsverksamheten är 1 438,6 (1 430,7) mnkr vilket är 39,1 (31,2) 
mnkr bättre än budgeterat 
Huvudsakliga anledningen till det är att prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning är 34,2 mnkr högre än i budgeten, vilket är en ökning med 2,7 mnkr från 
föregående prognos. Skatteintäkterna blir högre baserat på att statistik visar att löneutveckling 
och sysselsättning är högre enligt skatteunderlagsprognosen i cirkulär 22:37 från SKR, 
jämfört med den prognos som var tillgänglig när budgeten gjordes. 
Den negativa avvikelsen i prognosen för personalkostnader beror på pensionskostnaderna är 
högre än budgeterat utifrån den beräkning som Skandia gjorde i augusti. Det beror högre 
kostnad för avsättning till pensioner till följd av bl.a. nytt pensionsavtal from 2023. Ökningen 
av prisbasbeloppet påverkar den finansiellkostnaden negativt. 
Den positiva avvikelsen för övriga kostnader beror på att kostnaden för preliminära 
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leverantörsfakturor i samband med kommande årsskifte beräknas bli 2,0 mnkr lägre än 
budgeterat, baserat på utfallet i senaste bokslut. 
Den positiva avvikelsen för avskrivningar beror på att nedskrivningar/utrangeringar av 
anläggningstillgångar har gjorts efter den beräkning som budgeten baseras på. Eftersom 
anläggningstillgångarna vars kostnad för avskrivningar kommer på finansieringen har blivit 
färre blir också kostnaderna för avskrivningar lägre hos finansieringen, 
Den positiva avvikelsen för finansiella intäkter beror huvudsakligen på överskottsutdelning 
från Kommuninvest. 
Den positiva avvikelsen för finansiella kostnader beror på att ett lån på 30 mnkr har betalats, 
vilket leder till lägre kostnader för låneräntor. Kommunens övriga lån har fasta räntor och 
därmed har inte det högre ränteläget påverkat kommunens lånekostnader ännu. 
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IT-nämnd 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 64 859 56 469 80 145 73 077 -7 069 67 840 

Summa intäkter 64 859 56 469 80 145 73 077 -7 069 67 840 

       

Personalkostnader -22 724 -21 842 -31 321 -28 454 2 867 -26 172 

Material -599 -448 -4 650 -775 3 875 -403 

Tjänster -31 806 -33 954 -42 007 -41 218 789 -40 553 

Övriga kostnader -245 -101 -206 -493 -287 -117 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -1 656 -426 -1 961 -2 111 -150 -591 

Summa kostnader -57 030 -56 771 -80 145 -73 051 7 094 -67 836 

Verksamhetens 
nettokostnader 

7 829 -302 0 26 25 4 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

7 829 -302 0 26 25 4 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -18 -2 0 -26 -25 -4 

Resultat efter 
finansiella poster 

7 811 -304 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Resultat 7 811 -304 0 0 0 0 

Kommentar till resultat 

IT-centrums resultat för perioden jan-okt 2022 är +7811 tkr. 
I årsprognosen bedöms det mesta av överskottet att bestå, +7069 tkr, vilket syns i kolumnen 
årsavvikelse i resultatrapporten. 
Beräknad andel per kommun: 
Tierp: +1756 tkr 
Älvkarleby: +506 tkr 
Heby: +1738 tkr 
Knivsta: +1540 tkr 
Östhammar: +1529 tkr 
Anledning till överskottet kan sammanfattas enligt följande: 
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Hemtagningsprojektet har inte kommit igång som beräknat, +2867 tkr. Lägre kostnader än 
beräknat för ny servermiljö, beror till viss del på försenade leveranser, +2532 tkr. Lägre 
kostnader än beräknat för support/service/underhållsavtal, +1670 tkr. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Administration   -500  500  

Drift  -2 302,7  -500 -500 -6 450,1 

Nät -322 -976,8 -800 -800  -1 091,9 

       

Summa verksamheten -322 -3 279,5 -1 300 -1 300 0 -7 542,0 

Kommentar till investeringar 

Med anledning av att den centrala hårdvaran för ny server- och kommunikationsmiljö har 
finansierats via ett leasingavtal så har en mindre del investeringsmedel ianspråktagits. 
Prognosen är att investeringsbudgeten på 1300 tkr kommer att förbrukas. 
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Lönenämnd 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 9 215 9 203 11 043 10 290 -754 10 388 

Summa intäkter 9 215 9 203 11 043 10 290 -754 10 388 

       

Personalkostnader -5 907 -6 217 -7 705 -7 195 511 -7 491 

Material -66 -86 -19 -73 -54 -93 

Tjänster -2 321 -2 468 -3 299 -3 002 297 -2 785 

Övriga kostnader -17 -15 -20 -20 0 -19 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -8 311 -8 786 -11 043 -10 290 754 -10 388 

Verksamhetens 
nettokostnader 

904 417 0 0 0 0 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

904 417 0 0 0 0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

904 417 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Resultat 904 417 0 0 0 0 

Kommentar till resultat 

Lönecentrums resultat för perioden jan-okt 2022 är +904 tkr. 
I årsprognosen bedöms det mesta av överskottet att bestå. Det beräknas till +754 tkr, vilket 
syns i kolumnen årsavvikelse i resultatrapporten, raden summa kostnader. 
Överskott enligt prognos fördelas enligt följande: 
Tierp 369 tkr (49%) 
Älvkarleby 151 tkr (20%) 
Knivsta 226 tkr (30%) 
Temab 8 tkr (1%) 
Kostnaderna för personal beräknas bli lägre än budgeterat, främst med anledning av att 
medarbetare på Lönecentrum har gått in som Tf Lönechef och medarbetarens ordinarie tjänst 
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tillsätts inte under perioden september till november. Lönecentrum hanterar den tillfälligt 
minskade arbetsresursen genom omfördelning av arbetsuppgifter och förändrad 
prioriteringsordning. 
Kostnaden för tjänster beräknas också bli lägre än budgeterat. Det är kostnaden för licenser 
och konsulter som inte kommer upp i den nivå som var budgeterad. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Lönecentrum har inga investeringar. 
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Jävsnämnd 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -21 -27 -45 -28 17 -30 

Material       

Tjänster       

Övriga kostnader       

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -21 -27 -45 -28 17 -30 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-21 -27 -45 -28 17 -30 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-21 -27 -45 -28 17 -30 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-21 -27 -45 -28 17 -30 

Extraordinära poster       

Resultat -21 -27 -45 -28 17 -30 

Kommentar till resultat 

Jävsnämndens verksamhet det vill säga behovet av sammanträden är helt avhängigt av vilka 
aktiviteter som kommunen bedriver som kräver politiska beslut, till exempel byggprojekt. 
Jävsnämnden har normalt 2-4 sammanträden per år. Under 2022 förväntas jävsnämnden ha tre 
sammanträden, därav ett mindre överskott. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 
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Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Jävsnämnden har ingen investeringsbudget. 
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Valnämnd 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 619 0 550 619 69 0 

Summa intäkter 619 0 550 619 69 0 

       

Personalkostnader -826 -18 -814 -829 -15 -18 

Material -17 0 -41 -25 16 0 

Tjänster -161 0 -199 -219 -20 0 

Övriga kostnader -5 0 -26 -5 21 -2 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -1 009 -18 -1 080 -1 078 2 -20 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-390 -18 -530 -459 71 -20 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-390 -18 -530 -459 71 -20 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-390 -18 -530 -459 71 -20 

Extraordinära poster       

Resultat -390 -18 -530 -459 71 -20 

Kommentar till resultat 

Valnämnden förväntas gå +71 tkr. Främst beroende på högre statsbidrag än beräknat och lägre 
kostnader för köpta tjänster i samband med valets genomförande. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 
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Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Valnämnden har ingen investeringsbudget. 
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Revision 

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader       

Material       

Tjänster       

Övriga kostnader       

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader       

Verksamhetens 
nettokostnader 

      

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

      

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

      

Extraordinära poster       

Resultat       

Kommentar till resultat 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

       

       

       

       

Summa verksamheten       
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Kommentar till investeringar
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-28 KS/2022:916
  

  
   
  
    

 

Attestförteckning 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som beslutsattestanter och ersättare för drift- och investeringsbudgetens 
konton, vilka berör kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2023, utse 
de befattningshavare som anges i upprättade förteckningar,  
 
att utse personalchefen och lönesamordnaren som attestant/ersättare 
gällande utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt 
löner och andra ersättningar till anställd personal i kommunen oavsett att 
annan attestant/ersättare utsetts för ifrågavarande konton,  
 
att utse ekonomichef och redovisningschef som attestanter för samtliga 
konton inom kontoklass 1 (tillgångar) och 2 (skulder),  
 
att utse ekonomiassistenter med kassatjänst inom ekonomienheten som 
attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av 
konton för anläggningstillgångar,  
 
att utse ekonomer med ansvar för momsredovisning och redovisningschef 
inom ekonomienheten som attestanter för konton avseende moms inom 
kontoklass 1 och 2,  
 
att utse ekonomer och ekonomiassistenter inom ekonomienheten som 
arbetar med debiteringar att vara attestanter för berörda fordringskonton 
inom kontoklass 1,  
 
att för övriga fordringskonton, skuldkonton och genomgångskonton inom 
konto-klass 1 och 2 utse vederbörande ansvarig tjänsteman inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområden vilken tillika är attestant för 
berört konto på drift- eller investeringsbudgeten, samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse attestanter och 
ersättare för under året nyupplagda konton. 
 
Sammanfattning av ärendet 
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Föreligger förslag från ekonomienheten om beslutsattestanter och ersättare 
2023 för drift- och investeringsbudgetens verksamheter inom 
Kommunstyrelsen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 Beslutsattestanter och ersättare 2023 inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 97 
Dnr KS/2022:516 

(KS) Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 
2022/2023 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M), 
kommundirektör Helena Carlsson, ekonomichef Veikko Niemi, 
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda 
Grundin, ekonomiadministratör Julia Linde, ekonomiassistent Olesya 
Johansson, ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör 
Mats Mattsson att två i förening underteckna order om utbetalningar från 
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och 
checkräkningar, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 153/2022 upphör att gälla.  

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-31 KS/2022:516
  

  
   
  
    

 

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 2022/2023 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M), kommundirektör 
Helena Carlsson, ekonomichef Veikko Niemi, redovisningschef Tony 
Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda Grundin, 
ekonomiadministratör Julia Linde, ekonomiassistent Olesya Johansson, 
ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats Mattsson 
att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens 
bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 153/2022 upphör att gälla.  

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomienheten 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
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§ 102 
Dnr KS/2022:917 

(KS) Bemyndigande att underteckna handlingar 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med 
bemyndigande att underteckna handlingar och teckna firma för Tierps 
kommun enligt nedan från och med den 1 januari 2023, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 170/2022 upphör att gälla från 
och med den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar. 
 
Nedanstående personer har rätt att underteckna handlingar inom de nedan 
nämnda områdena:  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga 
handlingar som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens beslut samt rätt att teckna kommunens 
firma 
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande 
Emma Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson 
eller ekonomichef Veikko Niemi.  
 
Rätten att underteckna handlingar för ovanstående personer innebär 
också rätt att teckna kommunens firma. Firmatecknare, som är ett 
vedertaget begrepp inom affärsvärlden, är egentligen en term som inte är 
tillämpbar i den kommunala organisationen. Den har ändå kommit att 
användas då den efterfrågas i flera sammanhang. Att teckna kommunens 
firma är en verkställighetsåtgärd och kräver att det redan finns ett fattat 
beslut, antingen ett kommunstyrelsebeslut, nämndbeslut eller ett 
delegationsbeslut. Att teckna firma inom den kommunala organisationen 
ska förstås som att personen med sin underskrift garanterar att det finns 
ett beslut som stödjer det som underskriften förbinder kommunen att åta 
sig. 
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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 tillförordnad chef samhällsbyggnad chef 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  
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Verksamhetschef kultur- och fritid Kristina Hadziresic 
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.  
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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.  
 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 Verksamhetschef Utbildning  
 Verksamhetschef IFO  
 Verksamhetschef Kultur och fritid  
  Ekonomienheten  
 HR-chef  
 Upphandlingsenheten  
 Fastighetssamordnaren i tjänsten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-28 KS/2022:917
  

  
   
  
    

 

Bemyndigande att underteckna handlingar och teckna firma för 
Tierps kommun 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att 
underteckna handlingar och teckna firma för Tierps kommun enligt nedan från 
och med den 1 januari 2023, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 170/2022 upphör att gälla från 
och med den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar. 
 
Nedanstående personer har rätt att underteckna handlingar inom de nedan 
nämnda områdena:  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som 
krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
beslut samt rätt att teckna kommunens firma 
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef 
Veikko Niemi.  
 
Rätten att underteckna handlingar för ovanstående personer innebär också 
rätt att teckna kommunens firma. Firmatecknare, som är ett vedertaget 
begrepp inom affärsvärlden, är egentligen en term som inte är tillämpbar i 
den kommunala organisationen. Den har ändå kommit att användas då den 
efterfrågas i flera sammanhang. Att teckna kommunens firma är en 
verkställighetsåtgärd och kräver att det redan finns ett fattat beslut, 
antingen ett kommunstyrelsebeslut, nämndbeslut eller ett 
delegationsbeslut. Att teckna firma inom den kommunala organisationen 
ska förstås som att personen med sin underskrift garanterar att det finns ett 
beslut som stödjer det som underskriften förbinder kommunen att åta sig. 
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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 
tillförordnad chef samhällsbyggnad chef 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  
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Verksamhetschef kultur- och fritid Kristina Hadziresic 
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.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 Verksamhetschef Utbildning  
 Verksamhetschef IFO  
 Verksamhetschef Kultur och fritid  
  Ekonomienheten  
 HR-chef  
 Upphandlingsenheten  
 Fastighetssamordnaren i tjänsten 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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§ 90 
Dnr KS/2022:922 

(KS) Internkontrollplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att förlänga nuvarande Internkontrollplan att gälla till 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande 
internkontroll. Med internkontroll avses kommunens och 
kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till 
att säkerställa att organisationens mål uppfylls och att verksamheten är 
laglig.  
 
Kommunstyrelsen ska varje år fatta beslut om internkontrollplan för 
Tierps 
kommun. Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner ingår i ett 
årshjul länkat till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet 
och budget. 
 
Kommunen har de senaste åren arbetat med att utveckla den 
övergripande styr- och uppföljningsprocessen. Införandet av Stratsys som 
styr- och ledningssystem har varit en viktig del i arbete. I Stratsys ingår 
en modul för internkontroll. Denna modul var tänkt att tas i drift tidigare 
men har fått stå tillbaka för mer prioriterade moduler och 
utvecklingsarbete. Nu är implementeringen och utbildningen i modulen 
schemalagd och ska vara klar i februari 2023. Därefter arbetar 
verksamheterna med riskanalyser och tar fram internkontrollpunkter. 
Enligt årshjulet ska internkontrollplanen upp för beslut under hösten, 
men för att verksamheterna ska undvika dubbelarbete föreslås att ny 
internkontrollplan för 2023 beslutas under våren 2023 och att nuvarande 
plan därför förlängs tills internkontrollmodulen i Stratsys är tagen i bruk, 
senast 2023-06-30. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas 
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ordinarie arbete. En fungerande internkontroll säkerställer att 
verksamheterna kan uppnå målen och att verksamheten bedrivs lagligt. 
Beslutet bidrar därmed till delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas 
budget. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Internkontrollplan för Tierps kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Verksamhetschefer 
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Internkontrollplan för Tierps kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att förlänga nuvarande Internkontrollplan att gälla till 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande internkontroll. 
Med internkontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna 
förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att 
organisationens mål uppfylls och att verksamheten är laglig.  
 
Kommunstyrelsen ska varje år fatta beslut om internkontrollplan för Tierps 
kommun. Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner ingår i ett 
årshjul länkat till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet 
och budget. 
 
Kommunen har de senaste åren arbetat med att utveckla den övergripande 
styr- och uppföljningsprocessen. Införandet av Stratsys som styr- och 
ledningssystem har varit en viktig del i arbete. I Stratsys ingår en modul för 
internkontroll. Denna modul var tänkt att tas i drift tidigare men har fått stå 
tillbaka för mer prioriterade moduler och utvecklingsarbete. Nu är 
implementeringen och utbildningen i modulen schemalagd och ska vara 
klar i februari 2023. Därefter arbetar verksamheterna med riskanalyser och 
tar fram internkontrollpunkter. Enligt årshjulet ska internkontrollplanen 
upp för beslut under hösten, men för att verksamheterna ska undvika 
dubbelarbete föreslås att ny internkontrollplan för 2023 beslutas under 
våren 2023 och att nuvarande plan därför förlängs tills internkontroll-
modulen i Stratsys är tagen i bruk, senast 2023-06-30. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas 
ordinarie arbete. En fungerande internkontroll säkerställer att 
verksamheterna kan uppnå målen och att verksamheten bedrivs lagligt. 
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Beslutet bidrar därmed till delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas 
budget. 
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Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. Med 
intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls och att 
verksamheten är laglig. Genom riskhantering kan faktorer som utgör en risk för 
måluppfyllelsen identifieras, bedömas och kontrolleras. Ordnandet av intern 
kontroll och riskhantering är därför en del av ledningen av kommunen och 
kommunkoncernen. 

Kommunstyrelsen har tydliggjort i Regler för intern styrning och kontroll (ks § 
163/2017) att verksamheten under den har en skyldighet mot kommunstyrelsen att 
säkerställa att den interna kontrollen är god. Kommunfullmäktige har ytterligare 
tydliggjort vad kommunstyrelsen har för uppdrag och ansvar avseende 
uppföljningar, intern kontroll och insyn i Riktlinje för intern kontroll och insyn i 
kommunens verksamheter (kf §72/2017) och Program för uppföljning av och insyn 
i kommunens verksamheter (kf 73/2017). 

Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner kommer ingår i ett årshjul länkat 
till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet och budget. Det betyder 
att interkontrollplan för kommande år beslutas politiskt i samband med att budgeten 
för samma år behandlas, och att uppföljningen behandlas i samband med 
årsredovisningen för samma år. 

Verksamheternas genomförda riskanalyser ligger till grund för 
internkontrollplanens omfattning. 

Syfte 
Kommunens interna kontroll syftar till att minimera riskerna för att 1) bryta mot 
lagar och regler, 2) avvika negativt mot budget- och verksamhetsmålen, och 3) ge 
felaktig information (rapportering) till beslutsfattare och allmänheten om det 
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget i verksamheten samt ta emot felaktig 
information från annan. 

Ansvar 
Kommunstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens 
verksamhet. Verksamhetschefer ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är 
utformade så att en intern kontroll kan upprätthållas samt att dessa följs och att är 
informerade om dess innebörd. 
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Gemensam service  
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen? 

Ekonomi      

Betalning av leverantörsfakturor Är betalning av fakturan 
korrekt 

Automatiskt via INYETT Löpande Genomgång av  
betalningsfil 

Fakturacentralen 

Behörigheter leverantörsfaktura 
flödet 

Har användare endast 
behörighet till delar av 
flödet 

Systemförvaltare 
RoR/IoF 

1 ggr per år Genomgång rapport 
beslutsattestanter IoF 
och behörigheter RoR. 

Ekonomichef 

Attestrutin och Proceedo Följs  
Attestreglementet  

Ekonom 4 ggr per år Kontrollera att attestrutin 
följs i Proceedo 

Ekonomichef 

HR      

Lönebildningen Individuell lönesättning HR 1 gång per år årliga avstämningar Förhandlingsdelegationen 
Jämställda löner Inga osakliga 

löneskillnader 
HR 1 gång per år Lönekartläggning CSG/  

Förhandlingsdelegationen 
Chefsstödet Ändamålsenligt stöd HR 1 gång per år Enkäter  KLG 
Rekryteringen Kompetenbaserad 

rekrytering 
HR 1 gång per år Stickprov med chefer KLG 

Sjuktal Samma tal som finns i VP HR 4 gånger per år Utdata från HR-system  Förhandlingsdelegationen 
Systematiskt arbetsmiljöarbete Fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete enligt  
lagstiftning 

HR 1 gång per år Följa upp rapportering i 
Stratsys i enlighet med 
det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Förhandlingsdelegationen 

Olycksfall och tillbud Följer upp olycksfall och 
tillbud 

HR 1 gång per Utdata ur KIA KLG/CSG 

Mångfald och jämställdhet Uppfylla kraven i 
diskrimineringslagen 

HR 1 gång vart annat 
år/ 2020 

Enkäter  Förhandlingsdelegationen 
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Lön 

Registrering av nyanställda Att registrering har skett 
korrekt utifrån underlag 
samt att underlag som 
inkommer är korrekta

Utsedd lönekonsult Varje månad efter 
verkställd lön 4 
st/kommun och 
månad

Stickprov Lönechef 

Frånvaroregistrering Att frånvaro förlängs och 
registreras

Ansvarig 
chef/medarbetare

Varje månad Utdata rapport, 
kostnadskontroll per 
enhet

Anvarig chef 

Kontroll av oattesterade poster Att poster attesteras 
löpande samt att det inte 
finns oattesterade poster 
vid lönekörning

Lönekonsult Varje månad innan 
stängning av 
systemet för 
lönekörning

Rapport ur lönesystemet, 
påminnelse mail till 
berörd chef

Ansvarig chef 

Kontroll av lönesumman på 
bankfilen

Att rimlighetsbedömning 
görs av lönesumman av 
två personer per kund. 

Systemförvaltare och 
systemadministratörer

Varje månad Loggfilen ska efter 
genomgång signeras av 
två personer

Lönechef 

Kontroll av att anställningar med 
tom datum

Att anställningar avslutas 
vid rätt tidpunkt då 
anställningen löper ut

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av vilande anställningar Att anställningar läggs 
vilande vid tillfällig 
anställning på annan 
enhet, samt att de 
aktiveras vid återgång

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av anteckningar Att aktuella anteckningar 
åtgärdas innan 
lönekörning

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av frånvaro med tom 
datum

Att semester rapporteras 
med 100% alternativt 
semestertimmar

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av öppen frånvaro Att öppen sjukfrånvaro har 
läkarintygdatum som 
stämmer samt att 
omfattning är rätt inlagd

Lönekonsult Varje månad på 
kontinuerligt 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av fellista Att samtliga inbyggda 
kontroller i systemet är 
åtgärdade innan 
lönekörning

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef 
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Kontroll av varningslista Skulder kontrolleras samt 
kontroll av att 
pensionsgrundande lön 
ackas rätt 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemt Lönechef 

Kontroll av sparade 
semesterdagar 

Att sparade semesterdagar 
inte överstiger 40 dagar 

Lönekonsult/chef Vid  
semesteromställning 
i feb 

Rapport ur lönesystemet Ansvarig chef 

Kontroll av placering och korrekt 
schematyp 

Att den anställde har rätt 
placering och schema så 
att korrekt OB-ersättning 
betalas ut eller att ingen  
OB-ers betalas ut 

Lönekonsult Minst en gång i 
veckan samt inför 
varje lönekörning 

Kontrolleras i bilden 
”Översikt”. 

Lönechef 

Kontroll av att beslut gällande 
särskilt högriskskydd AMOS 

Att den anställde har giltigt 
beslut i personakt för  
AMOS när orsaken är vald  
i självservice 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av att avdrag gjorts för 
löneförskott 

Att utbetalt löneförskott 
dras av på kommande 
löneutbetalning 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Kopia av löneförskott 
stäms av mot avdrag på 
lön 

Lönechef 

Kontroll av icke löneplacerade 
tjänstledigheter 

Att det finns placeringar 
på inlagda partiella 
tjänstledigheter 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av semester med 
omfattning 

Att semester rapporteras 
rätt vid partiell frånvaro 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av pensionsgrundande lön 
när negativ bruttolön funnits under 
året 

Att pensionsgrundande lön 
ackumulerar rätt om 
negativ bruttolön uppstått  

Pensionshandläggare Inför filöverföring till  
KPA 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kontroll av %-satser pension på 
individnivå  

Att rätt %-sats utifrån 
gällande pensionsavtal är  
registrerat på 
arbetstagarna 

Pensionshandläggare Inför filöverföring till  
KPA 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Borttag av behörighet, barns  
personnummer och anhörigadress 
vid avslut 

Att behörighet i Neptun 
avslutas samt att uppgifter 
om barns personnummer 
och anhörigadress  
plockas bort vid avslut i  
kommunen 

Lönekonsult Varje månad Rapport ur lönesystem 
på utbetalda slutlöner. 
Kontroll om flera 
anställningar finns innan 
rensning sker 

Lönechef 

Kontroll av ob-ersättning vid 
frånvaron äldre än 1månad bakåt. 

Att ob-ers korrigeras/tas 
bort då den redan blivit 
utbetald. 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 
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Kontroll frånvaro med tom datum Att heldagsfrånvaro aldrig 
är rappoterad med 
klockslag 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Lönetillägg Att tillägget avslutas vid 
rätt bevakningsdatum. 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Lönetrappan IFO Att rätt tillägg betalas ut, 
beroende på 
anställningens längd 2 
eller 5 år 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur lönesystemet Lönechef 

Kvalitet och strategisk 
utveckling      

Användares hantering av login och 
lösenord till IFOS och VoOs 
verksamhetssystem Viva 

Samtliga användare ska 
ha bytt till personligt 
lösenord.  
Ingen användare "lånar" 
ut sin identitet till någon 
annan. 

Systemförvaltare Viva 2 ggr/år Stickprov Styrgrupp för Viva 

Att användare i Viva tas bort när 
de slutar sin tjänst 

Endast aktuella 
användare ska ha inlogg i 
systemet 

Systemförvaltare Viva 1 ggr/kvartal Stickprov  Chef KSU 

Rapportering till IVO av ej 
verkställda beslut 

Att det görs inom utsatt tid 
och på rätt sätt.  

Chef KSU 4 ggr/år, per kvartal Berörd handläggare 
återkopplar efter varje 
rapporteringstillfälle.  

Chef KSU 

Uppföljning av LOV-företag Att uppföljningen 
genomförs enligt fastställt 
årshjul och process. 

Chef KSU 1 ggr/år Uppföljning med berörd 
handläggare 

Chef KSU 

Upphandling      

Otillåtna direktupphandlingar Kontrollera att det som 
köps sker enligt avtal eller  
att direktupphandling 
dokumenteras 

Upphandlingsenheten Löpande under året Stickprovskontroller 
Inyett och IoF 

Upphandlingschef och  
respektive 
verksamhetschef 

Avtalstrohet Kontroll att vara/tjänst 
köps från rätt avtal 

Upphandlingsenheten Löpande under året Stickprovskontroller 
Inyett och IoF 

Upphandlingschef och  
respektive 
verksamhetschef 
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Leveranskontroll mot avtal Följa upp att leveranser 

sker med rätt kvalitet och 
enligt avtalde villkor 

Beställare Löpande under året Leveranskontroll och 
fakturagranskning 

Upphandlingschef  

Avtalsförvaltning Kontroll av löptider, 
indexregleringar, 
samordning och 
referensgrupper 

Upphandlingsenheten Löpande under året Kommers Upphandlingschef 

Ledningsstöd           
Beslut fattas i enlighet med 
delegation 

Är delegationspunkterna 
juridiskt riktiga 

Kommunjurist 1ggr/år Genomgång av 
delegationsordningen 

Kommunsekreterare 

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut 

Verksamheter som 
registrerar delegations- 
beslut i verksamhets- 
system: kontroll att 
verksamhetens samtliga 
delegationspunkter finns 
inlagda i verksamhets- 
systemet. 

Systemförvaltare 1 ggr/år Påminnelsemejl till 
berörda systemförvaltare  
(Viva, EdP/vision) 

Kommunsekreterare 

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut 

Finns rutiner i alla 
verksamheter för hur 
delegationsbeslut ska  
rapporteras (krävs först att  
riktlinjer för  
återrapportering av 
delegationsbeslut är 
fastställda) 

Administrativ assistent 1 ggr/år, vid 
införandet, därefter 
kontroll att rutinerna 
uppdateras enligt  
plan 

Kontroll med chefer Kommunsekreterare 

Korrekt ärendehantering Att inget ärende tappas i 
den politiska 
beslutsgången 

Kommunsekreterare 2 ggr/år Att rutin fungerat. Chef Ledningsstöd 

Dokumenthantering           

Att nämnder och bolag efterlever 
arkivlagen och kommunens 
arkivreglemente avseende  
arkivvård 

Alla nämnder och bolag 
har utsedda 
arkivansvariga med 
grundläggande kunskap i 
arkivfrågor 

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med 
verksamheter/bolag och 
utsedda arkivansvariga 

Chef med ansvar för 
verksamhetsområdet som 
vid behov lyfter frågan 
(rapportering kan även 
ske muntligt) 
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Att/hur nämnder och bolag  
efterlever offentlighets- och 
sekretesslagen och kommunens 
arkivreglemente avseende 
redovisning av allmänna 
handlingar 

Alla nämnder och bolag 
har föreskriven 
arkivredovisning - dvs. 
arkivbeskrivning och 
dokumenthanteringsplan. 

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med 
verksamheter/bolag och 
utsedda arkivansvariga 

Chef med ansvar för 
verksamhetsområdet som 
vid behov lyfter frågan 
(rapportering kan även 
ske muntligt) 

Utlämnande av allmänna 
handlingar i kommunarkivet 

Korrekt och lagenlig 
hantering 

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med medarbetare i 
Dokumentstrategiska 
teamet 

Chef med ansvar för 
verksamhetsområdet som 
vid behov lyfter frågan 
(rapportering kan även 
ske muntligt) 

GDPR - Dataskyddsombud           
Att nämnder och bolag efterlever  
GDPR 

Att nämnder och bolag har 
en bra GDPR-nivå. 

Dataskydddsombud Fortlöpande Dialog och  med 
verksamheter/bolag och 
utsedda kontaktpersoner 
GDPR.  

Kommundirektör  
(rapportering kan även 
ske muntligt) 
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Medborgarservice 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av  
resultatet från 
kontrollen? 

Debitera avgifter utifrån beslut Säkerställa att fakturering blir 
genomförd utifrån beslut 

Enhetschef 1 ggr/månad Kontroll mot rapport KO MBS-ledningsgrupp 

Avtalstrohet Att vi följer våra avtal Enhetschef 2ggr/år Stickprov  MBS-ledningsgrupp 

Uppföljning nyckeltal Se till att ärendeflödet fungerar 
utifrån bestämda tidsramar 

Enhetschef 1ggr/månad Rapport ur system 
Rapport   

 MBS-ledningsgrupp 

Delegationspunkt till KS Granskning av rapport till KS Delegat Löpande inför KS Rapport ur system  MBS-ledningsgrupp 

Kostenheten      

Kontroll att egenkontroll 
genomförs korrekt- Säkra 
verksamheter  

Att bokföra och genomföra 
dokumentationskrav enligt 
livsmedelslagen-Säkerställa 
säkra verksamheter  

Chef för 
enhet/område  

Stickprov  Via digtialt system Kitcheck  Berörd enhet/KS 

Kontroll av mikrobiologiska 
resultat- Säkra verksamheter  

Att vi klarar gränsvärdena för de 
mikrobiologiska  halterna . 
Säkerställa att vi har rätt rutiner 
för rengöring samt att vi uppfyller 
livsmedelslagen. 

Närmaste chef  1-3 ggr/år beroende 
på storlek av enhet. 

Kontroll med ATP mätare  Områdes chef samt 
enhet. KS 

Kontroll av 25% eko  Att våra inköp motsvarar 25% eko  Chef för 
enhet/område  

2 ggr/ år vid 
delårsrapport och 
helår  

Via DKAB KS 

Avtalstrohet  Kontroll att våra inköp sker från 
rätt avtal  

Chefer  Löpande under året  Via DKAB Chefer inom enhet 

Kontroll av beställda port mot 
faktiskt närvarande portioner  

Avstämning mot beställda kontra 
närvarande port, För att minska 
svinn och säkerställa att 
produktionen är densamma som 
ätande kunder.  

Chefer/ ansvarig 
beställare  

Löpande under året  Tempus kommunens  
närvarosystem för skola/fsk  

Chefer inom enhet 

Kontroll av svinn  Mått i avfallsplanen  Chef för 
enhet/område  

2 ggr/ år vid 
delårsrapport och 
helår  

Via DKAB samt Matomatic 
svinnvågar 

KS 
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Kultur och fritid  
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av  
resultatet från 
kontrollen? 

Kommunikation kring verksamhet Granskning av layout KoF chef Löpande men minst en 
gång/år och verksamhet 

Stickprover bland deltagare, 
utvärdering och enkäter kring 
hur sammansättningen bland 
deltagarna ser ut samt hur 
man mottagit information 

KS 

Externa bidrag;  
Ansökningsprocess 

Hålla koll på vilka 
bidragsmöjligheter som finns 
och söka relevanta bidrag 

Enhetschef Två ggr/år Omvärldsanalys kontinuerligt 
vilka bidrag som kan sökas. 

Kultur och fritidschef 

Externa bidrag; Genomförande av 
projekt 

Återkoppling till styrdokument  
löpande under projektets  
gång 

Enhetschef Löpnade under projektet Dialog och rapportering Kultur och Fritidschef 

Externa bidrag; Utvärdering Utvärdering efter projektslut 
där kopplingen till 
verksamhetens mål är i 
fokus. 

Enhetschef 
tillsammans med  
KoF chef 

En gång vid projektslut Webenkät skriftlig rapport KS 
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Utbildning  
Förskola 

Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 
kontrollrapport 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av  
resultatet från 
kontrollen? 

Lokalförsörjning Trygg, säkra och  likvärdiga Skolformschef  förskola 1ggr/år Arbetsmiljörond Utbildningschef utskottet 

Digitalisering Tillgång till digitala enheter och 
utveckla digital kompetens hos 
personalen 

Förskolechef Löpande i 
samband med  
chefsträffar 

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, 
Utskottet 

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i ekonomiska 
prognoser 

Skolformschef förskola 4gggr/år Dialog med enhetschefer 
samt uppföljning 

Utbildningschef, utskott 

Tillsyn förskola och pedagogisk 
omsorg 

Följer skollag och läroplan Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, utskott 

Synpunkter, klagomål och 
kränkande behandling 

Funktionella rapportsystem för 
att ge huvudmannen kontroll 
över kränkningarna. 

Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, Utskott 

Barnhälsoarbetet Barn i behov av särskilt stöd får 
den hjälp de har rätt till 

Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt 
barnhälsoarbete 

Utbildningschef, utskott 

Medarbetarhälsan Stärkt medarbetarhälsa Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner 

Uppföljning arbetsmiljö, 
sjukfrånvaro och rehab 

Utbildningschef, utskott 

Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade hög Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt  
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, utskott 

Systematiska kvalitetsarbetet  
SBF 

Alla enheter arbetar med lokala 
utvecklingsmål 

Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner 

Dialog med enhetschefer 
samt uppföljning 

Skolformschef, 
utbildningschef 
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Grundskola 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen? 

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Fullständig måluppfyllelse och 
gymnasiebehörighet 

Rektor 4 ggr/läsår Betyg samt prognos 
måluppfyllelse 

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Stödprocesser för elevers 
måluppfyllelse och mående 

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga 
professioner 

Rektor Löpande Verksamhetschef elevhälsa har 
återkommande möten med 
rektorer och elevhälsans 
professioner 

Verksamhetschef 
elevhälsa, skolformschef, 
utbildningschef 

Tillsyn grundskola Följer skollag och läroplan Skolformschef 
grundskola och 
gymnasium 

Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, utskott 

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster 

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Kompetensförsörjning Kompetensutveckling befintlig 
personal 

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolformschef, 
utbildningschef 

Digitalisering Alla elever har tillgång till 
digitala enheter och personal 
med digital kompetens 

Rektor Löpande i samband 
med 
ledningsgruppsmöten 

Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser 

Rektor Månadsvis Dialog med rektor samt 
uppföljning 

Skolformschef, 
utbildningschef 

Synpunkter klagomål och 
kränkande behandling 

Funktionella kontrollsystem för 
att ge huvudmannen över 
klagomål och kränkningar 

Skolformschef Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Systematiskt kvalitetsarbete SBS Alla arbetslg arbetar med 
lokala utvecklingsmål 

Rektor Löpande Dialog med rektor samt 
uppföljning 

Utbildningschef, 
skolformschef 
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Gymnasieskola 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen? 

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Gymnasieexamen Rektor 2 ggr/läsår Betyg Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Stödprocesser för elevers 
måluppfyllelse och mående 

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga professioner 

Rektor Löpande Verksamhetschef elevhälsa har 
återkommande möten med 
rektorer och elevhälsans 
professioner 

Verksamhetschef 
elevhälsa, skolformschef, 
utbildningschef 

Tillsyn gymnasieskolan, 
vuxenutbildning och sfi 

Följer skollag och läroplan Skolformschef 
grundskola och 
gymnasium 

Löpande enligt 
tidsplaner 

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Utbildningschef, utskott 

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster 

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Kompetensförsörjning Kompetensutveckling befintlig 
personal 

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skolformschef, 
utbildningschef 

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser 

Rektor Månadsvis Dialog med rektor samt 
uppföljning 

Skolformschef, 
utbildningschef 

Synpunkter klagomål och 
kränkande behandling 

Funktionella kontrollsystem för att 
ge huvudmannen över klagomål 
och kränkningar 

Skolformschef Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Utbildningschef, 
utbildningsutskott 

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Gymnasieexamen, genomförd  
yrkesutbildning, samt 
genomströmning sfi 

Rektor Varje termin Betyg, individuell studieplan,  
stgenomförda poäng 

Skolchef, skolformschef, 
utbildningsutskott 

Avhopp från studier Att studerande får det stöd utifrån 
sina behov och förutsättningar 

Rektor Varje termin Enkät/intervju med studerande 
som avbryter utbildning 

Skolchef, skolformschef, 
utbildningsutskott 



16

Vård och omsorg  
Äldreomsorg och funktionshindradeomsorg 

Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 
kontrollrapport 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen? 

Följsamhet till gällande 
delegation för beslutsfattande 

Har beslut fattats av rätt 
delegat 

Områdeschef Två gånger per år Stickprov av 10 slumpvis 
utvalda beslut 

KS 

Avtalstrohet Att inköp gjorts från 
upphandlad leverantör 

Områdeschef Två gånger per år Jämförelse leverantör/faktura 
med avtalsdatabas 

Verksamhetschef VoO 

Avslut av anställning Att samtliga steg i 
processen följts när 
någon avslutat sin 
anställning 

Enhetschef Två gånger per år Kontroll mot checklista Verksamhetschef VoO 

Verksamhetens 
egenkontrollprogram 

Hur verksamheten  
arbetar i förhållande till 
styrdokument och mål 

Enhetschef Två gånger per år Självskattning (i QPR) Områdeschef 

Egenkontrollprogram Säkerställa att 
efterfrågade 
kontrollpunkter är 
relevanta och aktuella 

Verksamhetsutvecklare En gång per år Jämförelse befintligt program  
med nya krav i lagstiftning och 
styrdokument 

Verksamhetschef VoO 

Kontroll av loggar i 
verksamhetssystemet 
VivaBistånd 

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet  
Viva 

Områdeschef bistånd Enligt rutin Enligt rutin: Stickprov av 10 
slumpvis utvalda ärenden 

Verksamhetschef VoO 

Kontroll av loggar i 
verskamhetssystemet 
VivaÄldreomsorg och  
Funkrionshindradeomsorg 

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet  
Viva 

Enhetschef Enligt rutin Enligt rutin: Stickprov av 
slumpvis utvalda användare 

Verksamhetschef VoO 
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Individ och familjeomsorg 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av kontrollrapport 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan? 

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras? 

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle? 

Vem är mottagare av resultatet 
från kontrollen? 

Kontroll av ledtider Ärendeprocesser 
handläggs inom 
föreskriven tid 

Respektive enhetschef 4 ggr per år Stickprov på minst 10 
slumpvisa ärenden 

verksamhetschef 

Kontroll av loggar i Viva Endast behörig personal  
tar del av känslig 
information i 
verksamhetssystemet 

Respektive enhetschef 2 ggr per år Stickprov på minst 10 
slumpvisa ärenden 

Verksamhetschef 

Styrdokument Beslut fattas enligt 
delegation, riktlinjer, 
rutiner och intern praxis 

Respektive enhetschef Vå ggr per år Stickprov på 10 slumpvis 
valda ärenden 

Verksamhetschef 

Ekonomiska transaktioner Utbetalningar är korrekta Verksamhetschef 1 gång/vecka Granskning av 
utbetalningslistan 

Verksamhetschef 

Egenkontrollplan Varje enhet har en 
egenkontrollplan och den 
revideras utifrån brister 
från föregående år 

Verksamhetschef En gång per år Enhetschef upprättar 
egenkontrollplan med hjälp 
av verksamhetsutvecklare 

Verksamhetschef 
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§ 101 
Dnr KS/2022:914 

(KS) Detaljerad investeringsbudget 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för 
kommunstyrelsens verksamheter  
 
att bevilja den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för 
Exploateringsverksamheten  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar om den övergripande investeringsbudgeten 
i plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen 
fastställer sedan det närmsta budgetårets detaljerade investeringsbudget 
vid sitt första sammanträde efter att kommunfullmäktige fastställt den 
övergripande investeringsbudgeten. Den årliga detaljerade budgeten 
påvisar endast årlig RAM, och utgör inte totalutgift.  
 
I samband med att kommunstyrelsen fastställer det närmsta budgetårets 
detaljerade investeringsbudget ska som regel även i ett särskilt ärende, 
beslut tas om totalutgifter för investeringar över 45 pbb (pbb 52 500, år 
2023) som är nytillkomna i den detaljerade budgeten. Kommunstyrelsen 
ska alltså besluta om en investeringsram för fleråriga investeringar före 
fasen Planering inför genomförande. Detta kan även ske vid särskilt 
ärende under året. 
 
Investeringsramen för Medborgarservice 2023 är 32 730 000kr och 
investeringsramen för Exploateringsverksamheten är 5 900 000kr, totalt 
38 630 000 kr. 
 
Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsen fastställer det närmsta budgetårets detaljerade 
investeringsbudget vid sitt första sammanträde efter att 
kommunfullmäktige fastställt den övergripande investeringsbudgeten. 
Den årliga detaljerade budgeten påvisar endast årlig RAM, och utgör inte 
totalutgift. 
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Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar bland annat barn och unga positivt genom en ökad 
tillgänglighet och möjlighet att nyttja säkra gång- och cykelvägar och 
lekplatser.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Medborgarservice 
Den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för Medborgarservice 
redovisas nedan, den totala ramen är 32 730 000kr. 
 
Fas Initiering och behovsutredning, beräknade totalutgifter för 
investeringar över 45 pbb  
 
Inför beslut om den detaljerade budgeten finns det ett flertal planerade 
projekt som befinner sig i fas Initiering och behovsutredning som 
beräknas få en totalutgift över 45 pbb. Behovsutredningarna är påbörjade 
och kommer att färdigställas under 2023.  
 
Efter att behovsutredningarna är färdigställda kommer projekten att 
redovisas med särskilda ärenden under 2023 inför fas Planering inför 
genomförande och fas Genomförande för beslut om totalutgifter.  
 
Projekten nedan (som beskrivits ovan) är i nuläget i fas Initiering och 
behovsutredning. Inför 2023 och fas Planering inför genomförande och 
fas Genomförande finns budgetbehov enligt tabellen nedan. 
 
INFÖR FAS planering inför 
genomförande och fas 
genomförande 

  Budget 2023 

Del av dp kvarteret Lejonet 
 

  500 000 
 

G/C väg Rådhusallén/Palmgatan 
 

  100 000 
 

Belysning vid G/C Tierp- Kyrkbyn 
 

  100 000 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder 
skola/centrum Skärplinge 
 

  300 000 
 

Switchar 
 

  3 000 000 
 

Markinköp, förrättning 
 

  4 500 000 
 

Beläggningsprogram befintlig väg 
2023 
 

  4 000 000 
 

Iordningsställande av snödeponier    350 000 
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Fiskvandringsväg (Ubblixbo) 
 

  200 000 
 

  Summa 13 050 000 
 
Pågående projekt som är i fas Planering inför genomförande eller fas 
Genomförande, med beslutade totalutgifter över 45 pbb 
 
Projekt inom fas Planering inför genomförande med en beslutad 
totalutgift över 45 pbb redovisas nedan.  
 
FAS Planering 
inför genomförande 

 Beslutad 
totalutgift 

Budget 2023 

Tierps resecentrum 
 

2022-02-15,§ 32 
Dnr KS/2022:46 
 

10 000 000 
 

8 000 000 
 

Fiskvandringsväg 
(Skärplinge) 
 

2021-09-07, § 170 
Dnr 2021/672 
 

5 100 000 500 000 
 

  Summa 8 500 000 
 
 
Årliga ramanslag samt projekt med beräknad totalutgift under 45 
pbb  
 
Årligt anslag/projekt under 45 pbb 
 

  Budget 2023 

Möbler allmänna ytor kommunhuset          
 

  150 000 
 

Byggnadsinventarier kök Wesslandia 
(enligt befintligt hyresavtal) 
 

  200 000 
 

Inventarier för produktion kostenheten 
(värmevagnar, vauumpacketering) 
 

  460 000 
 

Tallriksautomat Högbergsskolan 
 

  300 000 
 

Utencilier för produktion 
mottagningskök uppstart Kyrkskolan 
 

  400 000 
 

Utencilier för produktion 
mottagningskök uppstart övr förskolor 
 

  400 000 
 
 

Maskiner/Inventarier SHB 
 

  50 000 
 

Mätutrustning GIS   170 000 
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Reinvestering verksamhetsfastigheter 
2023 
 

  600 000 
 
 

Inventarier verksamhetsfastigheter 
 

  75 000 
 

Åtgärder pga DP 364  ÅVS 
 

  900 000 
 

Ställplatser husbilar  
 

  250 000 
 

GC-Väg ospec  
 

  500 000 
 

Sandfickor Tierps kommun 2023 
 

  200 000 
 

Trafikanordningar 2023 
 

  125 000 
 

Gatubelysning utbyte äldre stolpar 
2023 
 

  1 500 000 
 

Tillgänglighet enkla åtgärder / 
trafiksäkerhet 2023 
 

  300 000 
 
 

Reinv kommunala broar (Tierp 2st) 
 

  1 000 000 
 

Parker, grönområden 2023 
 

  500 000 
 

Utveckling Lekplatser 2023 
 

  1 000 000 
 

Vattenfördröjning Siggbobäcken 
 

  1 300 000 
 

Stängsel (Beten) (årligt anslag) 
 

  100 000 
 

Dagvattendamm Örbyhus 
 

  200 000 
 

Invallning Räddningsstationen 
 

  100 000 
 

Återmeandring Siggebobäcken etapp 1 
 

  400 000 
 

  Summa: 11 180 000 
 
Exploateringsverksamheten 
 
Den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för 
Exploateringsverksamheten redovisas nedan, den totala ramen är 5 
900 000 kr. 
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Projekt inom fas Planering inför genomförande  
 
FAS Planering 
inför genomförande 

 Beslutad 
totalutgift 

Budget 2023 

DP 1036 Siggbo 
Trädgårdsstad  
 

2020-10-20, § 163 
Dnr 2020/768 
 

168 000 000 
 

5 000 000 
 

Utgifter efter antagen 
detaljplan på 
omsättningstillgångar 

  900 000 
 

  Summa 5 900 000 

  
 

Övriga verksamheter  
                        

 IT-nämnden                             3 500 000 

 

Kultur och fritid   
- Konst  
- Bryggor Lövstabruk      
- Skurmaskin  
- Lokaler kulturskolan och fritidsgård    
- Gradäng/anpassningar Humlesalen 
- Värmestuga Söderfors 
- Inventarier   

             

 
150 000 
500 000 

80 000 
1 500 000 
1 200 000 
1 000 000 

500 000 
  

 Förskola                                       

 - Inventarier 3 300 000 

 Grundskola                                   

 
- Inventarier 
- Nätverk 

5 000 000 
2 200 000 

 

Gymnasieskola   
- Begagnad elbil  
- Utbyte lastbil                       

 
250 000 

1 350 000  

 

Äldreomsorg    
- Utemiljö, vård- och omsorgsboende 
- Inomhusmiljö vård- o omsorgsboende          
- Hjälpmedel                  

 
3 000 000 
1 000 000 

400 000 

 
Funktionshindradeomsorg   

- Inventarier           
 

300 000  

 

Individ- och familjeomsorg    
- Lokalanpassningar      
- Inventarier      

 
200 000 
150 000 

   
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Chef Samhällsbyggnadsenheten  
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef 

 



1 (6) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-27 KS/2022:914
  

  
   
  
    

 

Detaljerad investeringsbudget 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för 
kommunstyrelsens verksamheter  
 
att bevilja den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för 
Exploateringsverksamheten  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar om den övergripande investeringsbudgeten i 
plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen 
fastställer sedan det närmsta budgetårets detaljerade investeringsbudget vid 
sitt första sammanträde efter att kommunfullmäktige fastställt den 
övergripande investeringsbudgeten. Den årliga detaljerade budgeten 
påvisar endast årlig RAM, och utgör inte totalutgift.  
 
I samband med att kommunstyrelsen fastställer det närmsta budgetårets 
detaljerade investeringsbudget ska som regel även i ett särskilt ärende, 
beslut tas om totalutgifter för investeringar över 45 pbb (pbb 52 500, år 
2023) som är nytillkomna i den detaljerade budgeten. Kommunstyrelsen 
ska alltså besluta om en investeringsram för fleråriga investeringar före 
fasen Planering inför genomförande. Detta kan även ske vid särskilt ärende 
under året. 
 
Investeringsramen för Medborgarservice 2023 är 32 730 000kr och 
investeringsramen för Exploateringsverksamheten är 5 900 000kr, totalt 
38 630 000 kr. 
 
Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsen fastställer det närmsta budgetårets detaljerade 
investeringsbudget vid sitt första sammanträde efter att 
kommunfullmäktige fastställt den övergripande investeringsbudgeten. Den 
årliga detaljerade budgeten påvisar endast årlig RAM, och utgör inte 
totalutgift. 
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Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar bland annat barn och unga positivt genom en ökad 
tillgänglighet och möjlighet att nyttja säkra gång- och cykelvägar och 
lekplatser.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Medborgarservice 
Den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för Medborgarservice 
redovisas nedan, den totala ramen är 32 730 000kr. 
 
Fas Initiering och behovsutredning, beräknade totalutgifter för 
investeringar över 45 pbb  
 
Inför beslut om den detaljerade budgeten finns det ett flertal planerade 
projekt som befinner sig i fas Initiering och behovsutredning som beräknas 
få en totalutgift över 45 pbb. Behovsutredningarna är påbörjade och 
kommer att färdigställas under 2023.  
 
Efter att behovsutredningarna är färdigställda kommer projekten att 
redovisas med särskilda ärenden under 2023 inför fas Planering inför 
genomförande och fas Genomförande för beslut om totalutgifter.  
 
Projekten nedan (som beskrivits ovan) är i nuläget i fas Initiering och 
behovsutredning. Inför 2023 och fas Planering inför genomförande och fas 
Genomförande finns budgetbehov enligt tabellen nedan. 
 
INFÖR FAS planering inför 
genomförande och fas 
genomförande 

  Budget 2023 

Del av dp kvarteret Lejonet 
 

  500 000 
 

G/C väg Rådhusallén/Palmgatan 
 

  100 000 
 

Belysning vid G/C Tierp- Kyrkbyn 
 

  100 000 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder 
skola/centrum Skärplinge 
 

  300 000 
 

Switchar 
 

  3 000 000 
 

Markinköp, förrättning 
 

  4 500 000 
 

Beläggningsprogram befintlig väg 
2023 
 

  4 000 000 
 

Iordningsställande av snödeponier  
 

  350 000 
 

Fiskvandringsväg (Ubblixbo)   200 000 
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  Summa 13 050 000 

 
Pågående projekt som är i fas Planering inför genomförande eller fas 
Genomförande, med beslutade totalutgifter över 45 pbb 
 
Projekt inom fas Planering inför genomförande med en beslutad totalutgift 
över 45 pbb redovisas nedan.  
 
FAS Planering 
inför genomförande 

 Beslutad 
totalutgift 

Budget 2023 

Tierps resecentrum 
 

2022-02-15,§ 32 
Dnr KS/2022:46 
 

10 000 000 
 

8 000 000 
 

Fiskvandringsväg 
(Skärplinge) 
 

2021-09-07, § 170 
Dnr 2021/672 
 

5 100 000 500 000 
 

  Summa 8 500 000 
 
 
Årliga ramanslag samt projekt med beräknad totalutgift under 45 pbb  
 
Årligt anslag/projekt under 45 pbb 
 

  Budget 2023 

Möbler allmänna ytor kommunhuset          
 

  150 000 
 

Byggnadsinventarier kök Wesslandia 
(enligt befintligt hyresavtal) 
 

  200 000 
 

Inventarier för produktion kostenheten 
(värmevagnar, vauumpacketering) 
 

  460 000 
 

Tallriksautomat Högbergsskolan 
 

  300 000 
 

Utencilier för produktion 
mottagningskök uppstart Kyrkskolan 
 

  400 000 
 

Utencilier för produktion 
mottagningskök uppstart övr förskolor 
 

  400 000 
 
 

Maskiner/Inventarier SHB 
 

  50 000 
 

Mätutrustning GIS 
 

  170 000 
 

Reinvestering verksamhetsfastigheter 
2023 
 

  600 000 
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Inventarier verksamhetsfastigheter 
 

  75 000 
 

Åtgärder pga DP 364  ÅVS 
 

  900 000 
 

Ställplatser husbilar  
 

  250 000 
 

GC-Väg ospec  
 

  500 000 
 

Sandfickor Tierps kommun 2023 
 

  200 000 
 

Trafikanordningar 2023 
 

  125 000 
 

Gatubelysning utbyte äldre stolpar 
2023 
 

  1 500 000 
 

Tillgänglighet enkla åtgärder / 
trafiksäkerhet 2023 
 

  300 000 
 
 

Reinv kommunala broar (Tierp 2st) 
 

  1 000 000 
 

Parker, grönområden 2023 
 

  500 000 
 

Utveckling Lekplatser 2023 
 

  1 000 000 
 

Vattenfördröjning Siggbobäcken 
 

  1 300 000 
 

Stängsel (Beten) (årligt anslag) 
 

  100 000 
 

Dagvattendamm Örbyhus 
 

  200 000 
 

Invallning Räddningsstationen 
 

  100 000 
 

Återmeandring Siggebobäcken etapp 1 
 

  400 000 
 

  Summa: 11 180 000 
 
Exploateringsverksamheten 
 
Den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för Exploateringsverksamheten 
redovisas nedan, den totala ramen är 5 900 000 kr. 
 
Projekt inom fas Planering inför genomförande  
 
FAS Planering 
inför genomförande 

 Beslutad 
totalutgift 

Budget 2023 

DP 1036 Siggbo 
Trädgårdsstad  
 

2020-10-20, § 163 
Dnr 2020/768 
 

168 000 000 
 

5 000 000 
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Utgifter efter antagen 
detaljplan på 
omsättningstillgångar 

  900 000 
 

  Summa 5 900 000 

  
 

Övriga verksamheter  
                        

 IT-nämnden                             3 500 000 

 

Kultur och fritid   
- Konst  
- Bryggor Lövstabruk      
- Skurmaskin  
- Lokaler kulturskolan och fritidsgård    
- Gradäng/anpassningar Humlesalen 
- Värmestuga Söderfors 
- Inventarier   

             

 
150 000 
500 000 

80 000 
1 500 000 
1 200 000 
1 000 000 

500 000 
  

 Förskola                                       

 - Inventarier 3 300 000 

 Grundskola                                   

 
- Inventarier 
- Nätverk 

5 000 000 
2 200 000 

 

Gymnasieskola   
- Begagnad elbil  
- Utbyte lastbil                       

 
250 000 

1 350 000  

 

Äldreomsorg    
- Utemiljö, vård- och omsorgsboende 
- Inomhusmiljö vård- o omsorgsboende          
- Hjälpmedel                  

 
3 000 000 
1 000 000 

400 000 

 
Funktionshindradeomsorg   

- Inventarier           
 

300 000  

 

Individ- och familjeomsorg    
- Lokalanpassningar      
- Inventarier      

 
200 000 
150 000 

   
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnadsenheten  
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
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Ekonomienheten 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 91 
Dnr KS/2022:75 

(KS) Revidering av delegationsordningen - 
visselblåsarfunktion 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 20 december 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. 
 
Tierps kommun har en ny visselblåsarfunktion där medarbetare kan 
rapportera missförhållanden i kommunens organisation. Ändringen i 
delegationsordningen ger kommunjurist delegation på att besluta om 
fortsatt utredning i ett ärende som anmälts och kommundirektören ges 
delegation på att besluta om extern eller intern utredning i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR chef 
 Chef Gemensam service 
 Kommunjurister 
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-30 KS/2022:75
  

  
   
  
    

 

Revidering av delegationsordningen - visselblåsarfunktion 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 20 december 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. 
 
Tierps kommun har en ny visselblåsarfunktion där medarbetare kan 
rapportera missförhållanden i kommunens organisation. Ändringen i 
delegationsordningen ger kommunjurist delegation på att besluta om 
fortsatt utredning i ett ärende som anmälts och kommundirektören ges 
delegation på att besluta om extern eller intern utredning i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR chef 
 Chef Gemensam service 
 Kommunjurister 
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator 

 
I tjänsten  
 
Pontus Stålberg 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-09-29   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänsteman 
Ny punkt ☒  Rubrik:  
Borttag av punkt ☐ Punkt nr:  

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Beslut om fortsatt 

utredning ärende 
visselblåsarlagen 

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Lag (2021:890) om 
skydd för personer 
som rapporterar 
missförhållanden 

Delegat:  Delegat: Kommunjurist 
Ersättare:  Ersättare: Kommunjurist 
Kategori:  Kategori: Övrig 
Verksamhet:  Verksamhet: Gemensam service 
 
 

   

Ärende:  Ärende: Beslut om extern 
eller intern utredning 

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Lag (2021:890) om 
skydd för personer 
som rapporterar 
missförhållanden 

Delegat:  Delegat: Kommundirektör 
Ersättare:  Ersättare: HR-chef 
Kategori:  Kategori: Övrig 
Verksamhet:  Verksamhet: KLG 

 
Motivering:  
Finns ej delegation, ny funktion 
 
Beslutet skickas till:  

 Kommundirektör 
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 HR chef 
 Chef Gemensam service 
 Kommunjurister 

 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Jenny Ljungvall Cardoso 
Kommunjurist 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 92 
Dnr KS/2022:75 

(KS) Revidering av delegationsordningen  - ny 
utskottsorganisation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 11 januari 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. 
 
De föreslagna justeringarna av delegationspunkterna är i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 67/2022, Dnr KS/2021:631, ”Revidering 
av befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt”. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda verksamhetschefer 
 Kommunjurist 
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-27 KS/2022:75
  

  
   
  
    

 

Revidering av delegationsordningen – ny utskottsorganisation  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 11 januari 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. 
 
De föreslagna justeringarna av delegationspunkterna är i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 67/2022, Dnr KS/2021:631, ”Revidering av 
befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt”. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda verksamhetschefer 
 Kommunjurist 
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator 

 
 
I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2022-10-26   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkter ☒ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik:  

Uao000 Arbete och omsorg 

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Uao001 
                  Uao002 
                  Uao003 
                  Uao004 
                  Uao005 
                  Uao006 
                  Uao007 
                  Uao008 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: 2023-01-11 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende:  
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Utskottet Arbete 
och Omsorg  

Delegat: Utskottet för 
individärenden 

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

 
Motivering: Justering av delegationspunkterna i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 67 Dnr KS/2021:631 ”Revidering av 
befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt”. Frågor som rör myndighetsutövning mot 
enskilda avseende individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg ska 
hanteras av Utskottet för individärenden.  
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren  
Kommunjurist 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2022-10-26   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkter ☒ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik:  

UbuaoG000 Gemensamt Barn och 
ungdom samt Arbete och omsorg 

Borttag av punkt ☐ Punkter nr: UbuaoG006, 
UbuaoG013 samt UbuaoG020  
 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende:  
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Förordnad ledamot 
Utskotten Barn och 
Unga samt Arbete 
och omsorg  

Delegat: Förordnad ledamot 

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

 
Motivering: Justering av delegationspunkterna i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 67 Dnr KS/2021:631 ”Revidering av 
befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt”. Frågor som rör myndighetsutövning mot 
enskilda avseende individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg ska 
hanteras av Utskottet för individärenden.  
 
Dessa beslutsområden rör beslut där förordnad ledamot (enligt aktuellt 
socialjoursschema) delegeras beslutanderätt när utskottets beslut inte kan 
avvaktas. I tidigare delegationsordning har felaktigt hänvisats till 
utskottsordförande. Delegaten kan dock inte vara annan än förordnad 
ledamot. 
 



2 (2) 

 

   

 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren  
Kommunjurist 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2022-10-26   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik:  

UbuaoG000 Gemensamt Barn och 
ungdom samt Arbete och omsorg 
 
 

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UbuaoG008 (beslut om 
verkställighet genom köp av plats i 
en annan kommun/annan 
vårdgivare) 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: 2023-01-11 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende:  
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Utskotten Barn och 
ungdom samt 
Arbete och 
Omsorg  

Delegat: Utskotten Barn, 
utbildning och kultur 
samt Arbete och 
omsorg 

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

 
Motivering: Justering av delegationspunkterna i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 67 Dnr KS/2021:631 ”Revidering av 
befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt”.  
 
Utskottet Barn och ungdom byter namn till utskottet Barn, utbildning och 
kultur.  
 
I tjänsten  
 
Nicklas Rydgren  
Kommunjurist 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2022-10-26   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkter ☒ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik:  

Ubu000 Barn och ungdom  
 
Ny rubrik: Ubu000 Barn, 
utbildning och kultur  
 

Borttag av punkt ☐ Punkter nr: Ubu002 (skolskjuts) 
samt Ubu003 (stipendiefonden) 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: 2023-01-11 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende:  
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Utskottet Barn och 
ungdom  

Delegat: Utskottet Barn, 
utbildning och kultur 

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

 
Motivering: Justering av delegationspunkterna i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 67 Dnr KS/2021:631 ”Revidering av 
befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt”.  
 
Utskottet Barn och ungdom byter namn till utskottet Barn, utbildning och 
kultur.  
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren  
Kommunjurist 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2022-10-26   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkter ☒ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik:  

Ubu000 Barn och ungdom 
  
 

Borttag av punkt ☐ Punkter nr: Ubu001, Ubu004, 
Ubu005, Ubu006, Ubu007, 
Ubu008, Ubu009, Ubu010, 
Ubu011, Ubu012, Ubu013, 
Ubu014, Ubu015, Ubu016, 
Ubu017, Ubu018, Ubu019, 
Ubu020, Ubu023, Ubu025, 
Ubu026, Ubu027, Ubu028, 
Ubu029, Ubu030, Ubu031, 
Ubu032, Ubu033, Ubu034, 
Ubu035 samt Ubu036 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: 2023-01-11 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende:  
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Utskottet Barn och 
ungdom  

Delegat: Utskottet för 
individärenden 

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

 
Motivering: Justering av delegationspunkterna i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 67 Dnr KS/2021:631 ”Revidering av 
befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt”. Frågor som rör myndighetsutövning mot 
enskilda avseende individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg ska 
hanteras av Utskottet för individärenden.  
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I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren  
Kommunjurist 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2022-10-26   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkter ☒ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik:  

UbuaoG000 Gemensamt Barn och 
ungdom samt Arbete och omsorg 
  
 

Borttag av punkt ☐ Punkter nr: UbuaoG001, 
UbuaoG002, UbuaoG003, 
UbuaoG004, UbuaoG005, 
UbuaoG007, UbuaoG009, 
UbuaoG010, samt UbuaoG011 
  

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: 2023-01-11 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende:  
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Utskotten Barn och 
ungdom samt 
Arbete och omsorg  

Delegat: Utskottet för 
individärenden 

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

 
Motivering: Justering av delegationspunkterna i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 67 Dnr KS/2021:631 ”Revidering av 
befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt”. Frågor som rör myndighetsutövning mot 
enskilda avseende individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg ska 
hanteras av Utskottet för individärenden.  
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren  
Kommunjurist 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 116 
Dnr KS/2022:75 

Revidering av delegationsordningen - SHB 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 20 december 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. 
 
De föreslagna ändringarna gäller punkter under rubriken Mi000 
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och SaBy000 Bygglov. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Miljö- och hälsoskydd 
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-24 KS/2022:75
  

  
   
  
    

 

Revidering av delegationsordningen - SHB 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 20 december 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. 
 
De föreslagna ändringarna gäller punkter under rubriken Mi000 Miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd och SaBy000 Bygglov. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Miljö- och hälsoskydd 
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-10-21   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Mi000 Miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Mi022 

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Besluta i 

tillsynsärende 
angående 
solarieverksamhet 
 

Ärende: Besluta i 
tillsynsärende 
angående 
strålskyddslagen 
samt föreskrifter 
som har meddelats i 
anslutning till lagen. 

Lagrum, 
förordning: 

Strålskyddslag 
(2018:396) 8 kap. 2 
och 6 §§ 

Lagrum, 
förordning: 

Strålskyddslag 
(2018:396) 8 kap. 2 
§ punkt 1 och 2, 
samt 8 kap. 4 och 6 
§§ 

Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektö
r 

Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektö
r 

Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten 

Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten 

Kategori:  Kategori:  
Verksamhet
: 

Medborgarservice Verksamhet
: 

Medborgarservice 

 
Motivering: Den 1 juni 2018 trädde strålskyddslag (2018:396) i kraft. För 
att kunna begära de upplysningar eller handlingar som behövs för tillsynen 
behöver delegationsordningen förtydligas för att täcka in samtliga 
tillsynspunkter.  
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☒  Rubrik: Mi000 Miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Mi023 

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Besluta att förena ett 

föreläggande eller 
förbud med vite samt 
att befogenheten även 
gäller för att söka om 
utdömande av samma 
vite. Engångsbelopp 
upp till 25 000 kr och 
löpande vite upp till 5 
000 kr. Löpande vite 
som inte överstiger 
totalt 25 000 kr per 
år.   

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Strålskyddslag 
(2018:396) 8 kap. 7 §  

Delegat:  Delegat: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten 

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

 
Motivering: För att harmonisera möjligheterna att vid behov förena beslut 
med vite likt miljöbalken, alkohollagen och livsmedelslagen, föreslås 
tillägg av delegationspunkten. 
 
 
 
Beslutet skickas till: Miljö- och hälsoskyddsenheten.  
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Enhetschef 
Miljö- och hälsoskydd
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-10-26   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: SaBy000 Bygglov 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaBy001 m.fl. 

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

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende:  
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat:  Delegat:  
Ersättare: Chef Planering & 

Myndighet 
Ersättare: Chef Planering & 

Myndighet, Chef 
Tillväxt & 
Samhällsbyggnad 

Kategori:  Kategori:  
Verksamhet: Medborgarservice Verksamhet: Medborgarservice 

 
Motivering:  
Tjänsten chef Planering och Myndighet har från och med 2022-10-01 
utökats och innefattar nu även ansvar och roll som Kommunarkitekt. I och 
med förändringen behöver tillägg av ersättare göras för vissa 
delegationspunkter gällande SaBy000 Bygglov, detta för att undvika 
eventuella jävsituationer. 
I bedömningen av vissa ärenden och inför beslut om lov enligt plan- och 
bygglagen kan bygglovkontoret begära yttrande från Kommunarkitekt. I de 
ärenden Kommunarkitekten lämnat yttrande och även innehar rollen som 
handläggarens närmsta chef och ersättare för beslut finns risk att jäv kan 
uppstå. För att undvika problematiken föreslås roll chef Tillväxt och 
Samhällsbyggnad läggas till som ersättare. 
 
Tillägg av ersättare föreslås vid följande delegationspunkter: 
SaBy001-007, SaBy009-014, SaBy026, SaBy032, SaBy052, SaBy053, 
SaBy055-056, SaBy059-060. 
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Beslutet skickas till:  
Funktionsansvarig bygglovkontoret 
Chef Planering och Myndighet 
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Anna Persson  
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 93 
Dnr KS/2022:805 

(KS) Svar på remiss av rapport Underlag om lokal och 
regional klimatomställning inför den kommande 
klimatpolitiska handlingsplanen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till regeringskansliet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har genom ett regeringsbeslut fått i uppdrag 
att analysera förutsättningar för lokala och regionala aktörer att styra mot 
minskade utsläpp så att klimatmålen nås. Under 2021 och 2022 har flera 
dialogmöten ägt rum och Länsstyrelsen har nu kommit med sin 
slutrapport ”Lokal och regional klimatomställning. Underlag inför 
klimatpolitisk handlingsplan 2020” där Tierps kommun som en av fler 
kommuner bjudits in att vara remissinstans. 
 
Rapporten ska utgöra underlag för regeringens kommande 
klimatpolitiska handlingsplan och omfattar tio förslag som rör såväl de 
territoriella utsläppsektorerna men även åtgärder som minskar de 
konsumtionsbaserade utsläppen och åtgärder som bidrar till ökad 
kolinbindning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Detta är ett remissvar varför någon barnkonsekvensanalys inte är gjord. 
 
Mål och uppdrag 
Remissen berör framförallt mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar från Tierps kommun 
 Remissmissiv 
 Lokal och regional klimatomställning. Underlag inför 

klimatpolitisk handlingsplan 2023. 
 
 
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet skickas till 
 Remissvaret ska lämnas per e-post till 

m.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
M2022/01830 och remissinstansen 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. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-17 KS/2022:805
  

  
   
  
    

 

Svar på remiss av Länsstyrelsens i Uppsala läns underlag om 
lokal och regional klimatomställning inför den kommande 
klimatpolitiska handlingsplanen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till regeringskansliet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har genom ett regeringsbeslut fått i uppdrag att 
analysera förutsättningar för lokala och regionala aktörer att styra mot 
minskade utsläpp så att klimatmålen nås. Under 2021 och 2022 har flera 
dialogmöten ägt rum och Länsstyrelsen har nu kommit med sin slutrapport 
”Lokal och regional klimatomställning. Underlag inför klimatpolitisk 
handlingsplan 2020” där Tierps kommun som en av fler kommuner bjudits 
in att vara remissinstans. 
 
Rapporten ska utgöra underlag för regeringens kommande klimatpolitiska 
handlingsplan och omfattar tio förslag som rör såväl de territoriella 
utsläppsektorerna men även åtgärder som minskar de konsumtionsbaserade 
utsläppen och åtgärder som bidrar till ökad kolinbindning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Detta är ett remissvar varför någon barnkonsekvensanalys inte är gjord. 
 
Mål och uppdrag 
Remissen berör framförallt mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar från Tierps kommun 
 Remissmissiv 
 Lokal och regional klimatomställning. Underlag inför 

klimatpolitisk handlingsplan 2023. 
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Beslutet skickas till 
 Remissvaret ska lämnas per e-post till 

m.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
M2022/01830 och remissinstansen 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. 

 
I tjänsten  
 
Frida Johnson 
Hållbarhetsstrateg 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Remissvar/Yttrande     Datum Diarienummer 

2022-10-24 KS/2022:805
  

  
   
  
    

 
 
Remissvar - Länsstyrelsen i Uppsala läns underlag om lokal och 
regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska 
handlingsplanen 
 
Tierps kommun välkomnar underlaget till handlingsplanen och dess syfte 
att stödja lokala och regionala aktörers arbete mot minskade utsläpp så att 
klimatmålen kan nås. Rapportens tio förslag för att öka 
genomförandekraften lokalt och regionalt för att minska klimatpåverkan är 
i huvudsak bra och vi tror att dessa kommer att hjälpa kommuner och 
lokala aktörer i det arbetet.  
 
Inom förslagen som rör ett kommunalt klimatlyft nämns två åtgärder, dels 
stöd för etablering av en klimatomställningsfunktion eller för andra 
åtgärder som främjar klimatomställning i kommuner. Detta är viktigt för 
att möjliggöra för en jämlik klimatomställning i hela landet och kan bidra 
till att kommuner i större utsträckning kan utforma och testa nya åtgärder 
utifrån lokala förutsättningar. Dels att ta fram en standardiserad 
redovisning av klimatåtgärder och klimatpåverkan vilket kommunen 
välkomnar. I dagsläget används olika modeller för detta och kommunen 
saknar idag resurser att ta fram data kring exempelvis inköp av varor eller 
tjänster liksom potentiella utsläppsminskningar av olika åtgärder.  
 
Tierps kommun anser att det är synd att uppdraget kring klimatanpassning 
inte ingår i planen, då vi ser ett behov av att samordna detta och få stöd i 
arbetet med att ta fram lokala klimatanpassningsplaner, stöd som saknas 
idag. Att säkerställa att alla kommuner arbetar med klimatanpassning är 
viktigt för att minska sårbarhet för klimatrelaterade händelser som väntas 
bli allt vanligare framöver.  
 
Tierps kommun anser också att det är beklagligt att underlaget slår fast att 
2030 närmar sig med stormsteg och att vi behöver öka takten i 
omställningen, men ändå inte tar upp några konkreta åtgärder som minskar 
utsläppen. Fokus bland åtgärderna är på mer samordning, fler tjänster och 
mer statistik. Det är inte dåligt men det saknas åtgärder som bidrar direkt 
till minskade utsläpp. Underlaget ska vara grund för en handlingsplan och 
vi behöver snarast skrida till handling. I förslagslistan som länsstyrelsen 
tagit fram fanns flera bra konkreta åtgärdsförslag som man valt att inte 
arbeta vidare med, som hade varit önskvärt i handlingsplanen. Exempelvis 
att ge möjlighet till kommuner att ställa särkrav, till exempel enbart tillåta 
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byggnation av passivhus, eller ställa särkrav på andel hårdgjord yta och 
grönska. Även stöd i form av statlig subvention för att kompensera för 
högre pris på klimatvänligare produkter som biodrivmedel, biobaserad 
plast, ”grön betong” och fossilfritt stål hade kunnat ha stor effekt på 
faktiska utsläpp. 
 
I avsnitt 4.9 om kolinbindning bör mer utrymme ges till beskrivning av fler 
sätt än återvätning för att öka kolinbindning. Förändrade 
skogsbruksmetoder, även på annan mark än fuktiga marker, kan öka 
kolinbindningen och minska utsläppen. De hinder som idag finns för 
återvätning ligger inte - som rapporten beskriver - i brist på samordning 
mellan funktioner inom kommunens organisation. Ett hinder för frivilliga 
insatser att idag arbeta med våtmarker, återvätning och återmeandring är 
den komplicerade processen kring att upphäva eller ändra gamla 
dikningsföretag. Åtgärder som förenklar denna process möjliggör fler 
frivilliga insatser inom området. 
 
 
För kommunstyrelsen,  
 
Frida Johnson 
Hållbarhetsstrateg 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Aino Inkinen 
energi- och klimatsamordnare 
010- 223 33 59 
aino.inkinen@lansstyrelsen.se 

Remissinstanser enligt sändlista  

 

 
 
 
 
Remiss av rapport Underlag om lokal och regional 
klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska 
handlingsplanen (M2022/01830) 
 

Länsstyrelsen i Uppsala län har genom regeringsbeslut M2021/00669 fått i uppdrag att 
analysera förutsättningar för kommuner, regioner och andra relevanta aktörer för att styra 
mot minskade utsläpp så att klimatmålen nås, samt att vid behov föreslå förändringar och 
åtgärder, inklusive att bättre kunna tillvarata stöd, insatser och andra åtgärder från nationell 
nivå.  

Rapporten ska tillsammans med de två parallella uppdragen till Trafikanalys 
(transportområdets klimatomställning, I2021/01006) och Tillväxtanalys (näringslivets 
klimatomställning, N2021/01037) utgöra underlag för kommande klimatpolitiska 
handlingsplan, efter remissförfarande. 

Rapporten beskriver tio förslag som bedöms öka genomförandekraften lokalt och regionalt 
för åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. Klimatanpassningsåtgärder var inte en 
del av uppdraget och har därför lämnats utanför utredningen. Fokus för förslagen ligger på 
territoriella utsläpp och där rådighet finns lokalt och regionalt, främst för kommuner och 
regioner. Ett av förslagen berör dock ökad kolinbindning för skogsmark och två förslag 
berör offentlig upphandling, vilket har klimateffekter utöver de territoriella utsläppen i 
Sverige.  

Rapporten överlämnas på regeringens uppdrag för yttrande. Remissvaren ska ha kommit in 
till Miljödepartementet senast den 15 december 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
m.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01830 och remissinstansen 
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. 

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.  

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Rapporten kan laddas ned från länsstyrelsen Uppsalas webbplats 
www.lansstyrelsen.se/uppsala  

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Frågor om rapportens innehåll kan ställas till Aino Inkinen, Länsstyrelsen Uppsala, telefon: 
010-223 33 59, epost: aino.inkinen@lansstyrelsen.se. 

Frågor om remissförfarandet kan ställas till Johan Kristensson, Miljödepartementet, 
telefon: 08-405 91 72, johan.kristensson@regeringskansliet.se. 

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. 

 

Göran Enander 

landshövding 

Aino Inkinen 
 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Bilaga 

Underlag om lokal och regional klimatomställning inför klimatpolitiska handlingsplanen 

 

Sändlista 

2030-sekretariatet 

Adda inköpscentral  

Affärsverket svenska kraftnät 

Almi AB 

Avfall Sverige 

Bilpoolernas Riksförbund 

Borås Science Park 

Boverket 

Branschföreningen Svensk Torv 

Business Sweden 

Byggmaterialindustrierna 

Båstads kommun 

Chalmers Tekniska Högskola 

Cradlenet 

Cykelfrämjandet 

Danderyds kommun 

Klimat- och energistrateg 
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Delegationen för cirkulär ekonomi 

Domstolsverket 

Drivkraft Sverige 

Ekonomistyrningsverket 

Energiforsk 

Energiföretagen Sverige 

Energigas Sverige 

Energimarknadsinspektionen 

Exportkreditnämnden 

Falun kommun 

Fastighetsägarna 

Filipstads kommun 

Folkhälsomyndigheten 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 

Fossilfritt Sverige (M 2016:05) 

FTI AB 

Funktionsrätt Sverige 

Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin) 

Företagarna 

Försvarsmakten 

Greenpeace 

Gröna Bilister 

Göteborgs kommun 

Göteborgs universitet 

Hagainitiativet 

Halmstads kommun 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hela Sverige ska leva 

Hässleholms kommun 

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM 

IT- och telekomföretagen 

IVL Svenska Miljöinstitutet  

Jernkontoret 

Jordbruksverket 
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Jordens Vänner 

Jönköpings kommun 

Kammarkollegiet (statens inköpscentral) 

Kemikalieinspektionen 

Kiruna kommun 

Klimatkommunerna 

Klimatpolitiska rådet 

Kommerskollegium 

Kommittén för teknologisk innovation & etik (KOMET) 

Konjunkturinstitutet 

Konkurrensverket 

Konsumentverket 

Kungliga Tekniska Högskolan 

Kungsörs kommun 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

Lantmäteriet 

Leksands kommun 

Lerums kommun 

Lindholmen Science Park 

Linköpings Universitet 

Livsmedelsverket 

Ludvika kommun 

Luftfartsverket 

Luleå tekniska universitet 

Lunds universitet 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 
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Förord 
Länsstyrelsen i Uppsala överlämnar härmed utredningen om ökad lokal och regional 

klimatomställning som underlag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. 

Utredningen utgör ett av de tre parallella uppdragen som gavs samtidigt och dessa utredningar 

bör ses som delar av en helhet. Mot bakgrund av det allvarliga läget i klimatfrågan är det av 

yttersta vikt att den kommande klimatpolitiska handlingsplanen blir kraftfull.  

Projektledare för uppdraget har varit Aino Inkinen från och med 26 mars 2021. Biträdande 

projektledare har varit Anna Karlsson från och med den 26 mars 2021. Hedvig Schylander var 

utredningssekreterare från och med den 15 september 2021 till och med den 26 april 2022. 

Emma Ejerhed arbetade med uppdraget från och med den 22 mars 2022 och övertog rollen 

som utredningssekreterare från den 27 april 2022. Naturvårdsverkets representant i 

arbetsgruppen var Tea Alopaeus från och med den 19 april 2021 till den 30 november 2021, 

Nora Smedby från och med den 1 december 2022 till den 6 maj 2022 och Johan Stensson från 

och med den 6 maj 2022. Energimyndighetens representanter i arbetsgruppen var Anna-Karin 

Stoltz från och med den 26 maj 2021 och även Rebecka Marklund från och med den 21 maj 

2021.  

 

14 september 2022  

Göran Enander, Landshövding i Uppsala län 
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Sammanfattning  
Endast åtta år kvarstår till målåret 2030 då den svenska transportsektorn ska ha minskat sin 

klimatpåverkan med 70% jämfört med 2010. Till år 2045 ska Sverige uppnå klimatneutralitet 

och därefter uppnå ”negativa utsläpp” eller klimatpositivitet, där mer koldioxid binds in än 

vad som släpps ut. Parisavtalets ambition att undvika global temperaturökning över 1,5 grader 

Celsius förutsätter att klimatmålen nås såväl i Sverige som internationellt. Det Klimatpolitiska 

Rådet lyfter ett flertal utmaningar i svensk klimatpolitik som måste lösas för att fullgöra 

avtalet. Enligt klimatlagen (2017:720) ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk 

handlingsplan vart fjärde år som beskriver regeringens klimatarbete, åtgärder och åtaganden så 

att klimatmålen nås. För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav 

regeringen i mars 2021 tre parallella uppdrag, ett till Länsstyrelsen i Uppsala län om lokal och 

regional klimatomställning, ett till Trafikanalys om transporternas klimatomställning samt ett 

till Tillväxtanalys om näringslivets klimatomställning.  

Uppdraget till Länsstyrelsen var att med stöd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten ta 

fram analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal och 

regional klimatomställning i hela landet. Det kan även handla om förändringar som gör att 

kommuner, regioner och andra relevanta aktörer bättre kan tillvarata befintliga stöd, insatser 

och andra åtgärder från nationell nivå. Förslagen ska kunna införas under perioden 2023–2026 

och ska bidra till att klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. 

Uppdraget berörde främst de territoriella utsläppen eftersom nationella klimatmål som 

omfattar konsumtion och den så kallade markanvändnings- eller LULUCF1-sektorn inte fanns 

beslutade.  

Med utgångspunkt i klimatmålen och nuvarande klimatpolitik ingick i uppdraget att analysera 

vilka förutsättningar kommuner, regioner och andra relevanta aktörer har för att styra mot 

minskade utsläpp. Kommuner och regioner ansvarar för flera kritiska områden som påverkar 

samhällets möjligheter till klimatomställning som exempelvis fysisk planering, 

transportplanering och regional utveckling. Bakgrund till arbetet med att förstå 

förutsättningarna utvecklas i kapitel 2, och analys över de viktigaste hindren att minska och 

möjligheterna att förstärka för lokal och regional klimatomställning beskrivs i kapitel 3. 

Utifrån genomgång av bakgrund och hindersanalys bedöms att behov av åtgärder finns, och 

dessa beskrivs i kapitel 4. 

Utifrån de intervjuer och dialoger som genomförts blir det tydligt att kommunerna och 

regionerna har betydande frihet redan idag att utforma klimatåtgärder inom till exempel 

upphandling, planering och energieffektiviseringar. Det är oftast tydligt för lokal och regional 

nivå vilka klimatåtgärder som behöver genomföras (översikter finns till exempel i 

”Klimatkommunernas 13 uppgifter”) och en hel del arbete pågår. Goda exempel på 

klimatarbete i olika typer av kommuner finns men samtidigt är klimatarbetet fragmenterat och 

sker inte strategiskt och systematiskt överallt. Klimatområdet präglas av kortsiktig 

projektfinansiering vilket försvårar ett konsekvent och långsiktigt arbete. Vår analys av 

 

 

1 I klimatrapporteringens sektor ”Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” (Land 

Use, Land-Use Change and Forestry – LULUCF), rapporteras kolförrådsförändringar i vegetation och 

mark för olika marktyper samt i avverkade träprodukter 
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förutsättningarna för kommuner och regioner att arbeta med klimatfrågor visar tydligt att vissa 

kommuner inte anser att klimatfrågan ingår i deras kärnverksamhet. Klimathänsyn, åtgärder 

och investeringar prioriteras ner om det upplevs dra resurser från områden som vård, skola och 

omsorg. 

Tre huvudkategorier av hinder identifierades i analysen. De utgörs av brist på eller otillräcklig 

omfattning av     

• vision, riktning, mål och ledarskap 

• organisatorisk kapacitet och resurser för hållbar omställning. 

• ramvillkor, kravnivåer. 

För att minska hindren och öka möjligheterna har olika paket av förslag formulerats för stärkt 

genomförandekraft lokalt och regionalt.  

Ledarskap för klimatomställning för att överbrygga identifierade hinder främst kopplade till 

ledarskap i fråga om gemensam riktning och målbilder. Kapitel 4.1 beskriver de olika delarna 

i förslag 1.  

Regeringen föreslås tillsätta en nationell samordnare med uppdrag som förändringsledare för 

att öka takten och underlätta för kommuner och regioners klimatomställning. Samordnaren bör 

förstärkas med ett tillhörande kansli med budget att genomföra, processleda, kommunicera 

och följa upp arbetet. Samordnaren ska utveckla, leda och följa upp arbetet med en Färdplan 

för kommuner och regioners klimatomställning som är en ömsesidig överenskommelse med 

stöd och åtaganden. Samordnaren ska också utveckla ett kompetenslyft för klimatet med fokus 

att leda med systemperspektiv och helhetssyn på hållbar utveckling. Samordnaren ska vidare 

driva på arbetet med förbättrad uppföljning av klimatomställning, bland annat klimatstatistik 

för lokal och regional nivå. 

Länsstyrelsen ser betydande mervärden med att vidareutveckla, knyta ihop och skala upp det 

arbete som de två samordningsuppdragen Fossilfritt Sverige och Agenda 2030-samordnaren 

har byggt upp.  

Sammanlagt bedöms behovet av statliga medel uppgå till runt 200 miljoner kronor per år fram 

till 2030.  

Myndighetslyft för att mer samordnat underlätta för kommuner och regioners 

klimatomställning och överkomma identifierade hinder kopplade till ledarskap och 

sektoriserat och fragmentiserat arbete, gemensam riktning och målbilder. Kapitel 4.2 beskriver 

de olika delarna i förslag 2.  

Förslaget Myndighetslyft för klimatet består av fyra delar. Genom tydligare uppdrag och 

förstärkta medel till relevanta myndigheter för att utveckla intern och extern 

myndighetssamverkan ges förbättrat stöd för kommuners och regioners klimatomställning. 

Dessutom föreslås en utvecklad kunskapsarena för klimatneutrala och hållbara samhällen 

genom vidareutveckling av den befintliga webbplatsen Hållbarstad.se, och etablerande av en 

rådgivningscentral för försöksverksamhet för kommunala och regionala aktörer. Utökade 

uppdrag föreslås även till statistikmyndigheter för utveckling av klimatstatistik och 

uppföljning på lokal och regional nivå. 
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Statliga medel på sammanlagt cirka 40 miljoner kronor per år bedöms behövas fram till och 

med 2030. 

Kommunalt klimatlyft för ökad genomförandeförmåga lokalt och därmed överkomma 

identifierade hinder kopplade till främst resurs/kapacitetsbrist samt ramvillkor för uppföljning. 

Kapitel 4.3 och 4.4 beskriver förslag 3 och 4.  

Förslag 3 innebär ett flerårigt stöd för att möjliggöra etablering av en 

klimatomställningsfunktion i samtliga kommuner. Stödet ska bidra till att öka förmågan hos 

kommuner att ta ett helhetsperspektiv i klimatomställningsarbetet och verka för en effektiv 

samverkan mellan förvaltningar. Stödet ska även öka förmågan till effektiv samverkan med 

andra aktörer, deltagande i nätverk och projekt samt att erhålla externa medel för att 

möjliggöra genomförande av klimatåtgärder. 

Stödnivån föreslås vara en miljon kronor per kommun, totalt kan det vid fullt utnyttjandet bli 

upp till 300 miljoner kronor per år. Stödet föreslås kunna sökas från och med 2024 till och 

med 2030 hos en statlig myndighet, till exempel Energimyndigheten eller Naturvårdsverket. 

Förslag 4 utgörs av statligt uppdrag och medel för framtagande av en standardiserad 

redovisning av klimatåtgärder och klimatpåverkan för kommuner och regioner. Redovisningen 

kompletterar och nyanserar de klimatdata och indikatorer som finns till exempel i Kolada. 

Framtagandet föreslås ske genom att statliga medel för utredning och tester erbjuds SKR 

(Sveriges Kommuner och Regioner) eller RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). 

Förslaget samverkar med förslag 2 för kvalitetshöjning av data för uppföljning av 

klimatpåverkan lokalt och regionalt. 

De statliga medlen som behövs uppskattas till cirka 4 miljoner kronor per år under tre år. Efter 

det bör en kontrollstation avgöra inriktning för fortsatt arbete och eventuellt behov av 

ytterligare medel. 

Regionalt klimatlyft genom samverkan med och stöd till kommunerna och regionerna för att 

överkomma identifierade hinder kopplade till främst resurs- och kapacitetsbrist. Kapitel 4.5 – 

4.7 beskriver förslag 5, 6 och 7.  

Förslag 5 om förstärkt uppdrag till länsstyrelserna utgörs av uppdrag och ökad finansiering för 

länsstyrelsens arbete med att stödja den regionala klimatomställningen. Genom att tillföra 

resurser och förtydliga länsstyrelsens roll att leda och samordna energi- och 

klimatomställningen kan stödet till lokala och regionala aktörer utvecklas och skalas upp 

genom olika nätverk, arbetsgrupper och samarbeten. Förstärkningen kan användas till 

kunskapsspridning, metodutveckling, processtöd och annan koordinering och samordning 

inklusive medfinansiering som krävs för att få till ett effektivt genomförande av åtgärder som 

bidrar till minskad klimatpåverkan. 

Förslaget bedöms kräva en ökad finansiering med 50 miljoner kronor per år från 2024 till och 

med 2030. Medlen fördelas mellan länsstyrelserna.  

I förslag 6 föreslås utökat stöd till framför allt kommuner genom fleråriga statliga stöd för 

regionala funktioner för upphandlingssamordning. Medel föreslås kunna sökas av region, 

kommunförbund, gemensam inköpsorganisation, samordnande kommun eller motsvarande för 

utveckling och tillämpning av klimatkrav i upphandling. 
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Med ett stöd på cirka 2,5 miljoner kronor per sökande part finns möjlighet till både tjänst och 

projekt. Medlen föreslås sökas via Upphandlingsmyndigheten och kan vid fullt söktryck 

uppgå till cirka 50 miljoner kronor per år fram till 2030.  

I förslag 7 om regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion föreslås fleråriga 

statliga stöd för fossilfri mobilitet och tillgänglighet samt ökad transporteffektivitet för både 

person- och godstransport. Medel föreslås kunna sökas av respektive region och omfatta både 

medel för en samordningsfunktion och medel för åtgärder. Genom åtgärder som minskar 

bilberoendet, gynnar gång-, cykel-, och kollektivtrafik samt tar vara på digitaliseringens 

möjligheter finns möjligheter att snabbt minska transportutsläppen utan att tumma på 

samhällets funktioner eller invånarnas möjligheter att möta sina tillgänglighets- och 

transportbehov. 

Medel kan sökas via Trafikverket och föreslås omfatta ca 80 miljoner kronor per år fram till 

2030, fördelat på 4 miljoner kronor per sökande part och år. 

Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och regional nivå såsom offentlig 

upphandling, ökad kolinbindning och effektivare energi- och eleffektanvändning kopplar till 

att åtgärda brist på ramvillkor och kompetens. Kapitel 4.8-4.10 beskriver förslag 8, 9 och 10.  

Förslag 8 består av två delar. Upphandlingsmyndigheten föreslås få medel och uppdrag att ta 

fram och upprätthålla vägledningar för utformning av kommuners och regioners 

upphandlingsriktlinjer. Upphandlingsriktlinjerna för kommuner och regioner bör även 

inkludera tydliga rekommendationer för när livscykelkostnadsberäkningar ska tas fram vid 

upphandling och förtydligas med exempel där denna typ av underlag ger långsiktig 

kostnadseffektivitet. Upphandlingsmyndigheten föreslås även få medel och uppdrag att utreda 

lämpligt framtagande av fördjupade vägledningar, främst för kommuner och regioner inom 

områden av extra betydelse för minskad klimatpåverkan, till exempel för 

fordon/drivmedel/transporttjänster, bygg- och anläggningsuppdrag, vård och omsorg, 

måltider/livsmedel, förbrukningsvaror/plast och maskiner/utrustning inklusive IT-utrustning.  

Utökade medel till Upphandlingsmyndigheten bedöms krävas i en omfattning av ca 5 miljoner 

kronor per år under tre år med start 2024, och därefter en utvärdering för att bedöma behoven 

för kommande år. 

I förslag 9 föreslås stöd för en kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom återvätning 

av tidigare utdikad organogen skogsmark i form av ett flerårigt uppdrag med finansiering till 

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Förslaget omfattar 

även att befintliga våtmarkssatsningar förlängs till 2030 för att garantera långsiktighet vilket 

ökar möjligheterna för åtgärdernas möjlighet att nå full potential. Uppdraget till 

Skogsstyrelsen för att etablera återvätningsavtal bör breddas för att inkludera även 

markavvattningssamfälligheter och försök med andra former av återvätningsprojekt och tester. 

Medel bör även utökas till länsstyrelserna för att kunna omhänderta den ökade mängden 

ärenden kopplat till markavvattningsföretag.  

Behovet av statliga medel, utöver myndigheternas ordinarie budgetäskande, för förslagen 

bedöms till 15 och 20 miljoner kronor per år för 2024 och 2025 och därefter en kontrollstation 

för en bedömning av lämplig nivå fram till 2030. 
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Förslag 10 är ett förslag till utredning om hur stora energi- och eleffektanvändande 

verksamheter på lämpligt sätt kan omfattas av tillstånds- respektive anmälningsplikt enligt 

miljöbalken och miljöprövningsförordningen (2013:251), för att uppnå en ökad 

helhetsbedömning av långsiktigt lämplig lokalisering och utformning ur energi- och 

effektsynpunkt. Exempel på verksamheter som avses är datacenter och större 

laddinfrastrukturer (samt vätgasproduktion om denna typ av verksamhet inte redan omfattas 

av miljöprövningsförordningen). Befintliga anläggningar bör omfattas efter en 

övergångsperiod.  

Totalt för samtliga förslag bedöms behovet av statliga medel att vara upp till 800-900 miljoner 

kronor per år för åren 2024 till och med 2030. 

Förslagen i detta uppdrag ska ses som en del av en helhet bestående av flera olika initiativ och 

utredningar med bäring på klimatomställning. Föreslagna åtgärder i andra utredningar och 

initiativ anses vara nödvändiga för lokal och regional klimatomställning och kompletterar ofta 

denna utrednings förslag, dessa beskrivs i avsnitt 4.13. Utredningen vill även betona vikten av 

lokal och regional försöksverksamhet som kan ge värdefull kunskap inför bredare införande 

av mer oprövade klimatåtgärder.   

Även förslag som ges i de parallella uppdragen om transporternas och näringslivets 

klimatomställning har en avgörande roll i den lokala och regionala klimatomställningen. 

Exempelvis kan reduktionsplikten bidra till att lokala och regionala transportutsläpp minskar 

kraftigt, och näringslivets möjligheter att leverera varor och tjänster med låg klimatpåverkan 

bidrar direkt till att minska klimatpåverkan från offentlig upphandling.  

Förslag som har diskuterats i denna utredning men som bedöms omhändertas i andra 

processer, alternativt ligga utanför ramen för detta uppdrag eller vara av lägre prioritet, 

beskrivs i avsnitt 4.14.  

Tiden för klimatomställning är knapp och den offentliga sektorn har ett särskilt ansvar som ett 

föredöme och möjliggörare. Det gäller i allt från god digital tillgänglighet, effektiva och 

fossilfria transporter, återvinning av material, klimatsmarta byggnadsmaterial, 

energieffektivisering av byggnader till de offentliga måltidernas och förbrukningsvarornas 

klimat- och hållbarhetsavtryck. Klimatfrågan innehåller inte bara skyldigheter utan också 

rättigheter, nämligen rätten till ett gott liv som inte äventyrar framtiden. Kommuner och 

regioners verksamhet påverkar medborgarnas, företagens och organisationernas vardag och 

kan, tillsammans med övriga samhället, skapa grunden för denna rättighet. 
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1 Uppdraget och avgränsningar  

1.1 Uppdraget och dess syfte 
Enligt klimatlagen (2017:720) ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan vart 

fjärde år. Underlaget till den första klimatpolitiska handlingsplanen lämnades av 

Naturvårdsverket den 1 mars 2019. Den första klimatpolitiska handlingsplanen lämnades 18 

december 2019 i En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (prop. 

2019/20:65) till riksdagen och genomförandet utvärderas årligen av Klimatpolitiska rådet.  

För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav regeringen i mars 2021 tre 

parallella uppdrag, att redovisa och sända ut på remiss senast 15 september 2022:  

• Länsstyrelsen i Uppsala län - lokal och regional klimatomställning (M2021/00669), se 

bilaga 1 

• Trafikanalys – transportområdets klimatomställning (I2021/01006) 

• Tillväxtanalys - näringslivets klimatomställning (N2021/01037). 

Uppdragen omfattade inte klimatanpassningsåtgärder, och var huvudsakligen inriktade på de 

territoriella utsläppen, eftersom nationella klimatmål som omfattar konsumtion och den så 

kallade LULUCF-sektorn inte fanns beslutade. Miljömålsberedningens förslag om en samlad 

strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion, Sveriges globala klimatavtryck (SOU 

2022:15) är när detta skrivs under remissbehandling.  

Länsstyrelsens uppdrag, hädanefter ”uppdraget”, omfattar analyser och förslag till styrmedel 

och andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional klimatomställning i hela landet. 

Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart 

och kostnadseffektivt sätt och ska kunna införas under perioden 2023–2026. 

Uppdraget var att med stöd av Naturvårdsverket och Energimyndigheten: 

• Analysera vilka förutsättningar kommuner, regioner och andra relevanta aktörer har 

för att styra mot minskade utsläpp, så att klimatmålen nås. Det kan till exempel 

handla om frågor som rör fysisk planering, transportinfrastruktur- och 

trafikplanering, regional utveckling, gestaltad livsmiljö, energi- och klimatrådgivning 

samt energieffektivisering. Även möjligheter att bidra till en minskad klimatpåverkan 

genom upphandling, beteendepåverkande insatser och andra relevanta områden kan 

analyseras. Bakgrund till arbetet med att förstå förutsättningarna utvecklas i kapitel 2, 

och analys över de viktigaste hindren att minska och möjligheterna att förstärka för 

lokal och regional klimatomställning beskrivs i kapitel 3. 

 

• Vid behov föreslå förändringar och åtgärder som kan göra att takten i 

omställningsarbetet ökar. Det kan även handla om förändringar som gör att 

kommuner, regioner och andra relevanta aktörer bättre kan tillvarata befintliga stöd, 

insatser och andra åtgärder från nationell nivå. Utgångspunkten är att klimatmålen 

ska nås. Utifrån genomgång av bakgrund och hindersanalys bedöms att behov av 

åtgärder finns, och förslag beskrivs i kapitel 4. 
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Fokus i uppdraget är de territoriella utsläppen som omfattas av nationell och internationell 

målsättning. De svenska klimatmålen innebär att de svenska territoriella utsläppen ska minska 

till nettonoll 2045, för att sedan uppnå negativa utsläpp (se figur 1 nedan). Samtidigt 

uppskattas Sveriges klimatpåverkan från konsumtion vara mer betydande än de territoriella 

utsläppen (Naturvårdsverket u.å.) och Miljömålsberedningen lämnade nyligen förslag på ett 

långsiktigt mål för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion, Sveriges globala klimatavtryck 

(SOU 2022:15). Resurseffektivisering inklusive energieffektivisering och minskad 

konsumtion av fossila råvaror och energi- och resurskrävande produkter och tjänster är 

nyckelkomponenter i en hållbar klimatomställning. Kolinbindning via LULUCF och olika 

kolinbindnings- och lagringstekniker är en viktig del på vägen mot nettonoll-målet 2045 och 

för att därefter uppnå negativa utsläpp. Uppdraget inkluderar därför klimatpåverkan från 

konsumtion (till exempel via upphandling) och ökad kolinbindning i mark (till exempel 

återvätning av dikad organogen skogsmark).  

 

Figur 1. Utveckling av växthusgasutsläppen i Sverige, med klimatmålen 2020, 2030, 2040 och 2045. (källa 

Naturvårdsverket) 

Referensscenario – nås klimatmålen med redan beslutade styrmedel? 

Redan beslutade styrmedel på nationell och internationell nivå bidrar till lokal och regional 

klimatomställning på olika sätt genom exempelvis reduktionsplikten2 som bidrar till en 

minskande andel fossilt drivmedel och statliga stöd för investeringar som minskar 

verksamheters klimatavtryck. De svenska territoriella utsläppen har minskat med en tredjedel 

sedan 1990 men omställningstakten behöver öka för att nå klimatmålen 2030 och framförallt 

för 2045 enligt Naturvårdsverkets scenarioanalyser (Naturvårdsverket 2022a). Detta innebär 

att åtgärder behöver vidtas på flera nivåer i samhället som integrerar klimathänsyn inom 

nationell, regional och kommunal styrning. Kommuner och regioner behöver enligt 

exempelvis Klimatkommunerna (2021) och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, (2017) 

arbeta mer strategiskt med klimatomställning för att bidra till att målen nås. För en hållbar 

omställning med positiva effekter för samhällsmål inom ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet, behöver klimathänsyn genomsyra även näringsliv och civilsamhälle. 

 

 

2 Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från 

bensin och diesel genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. 
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En kritisk aspekt av klimatomställningen är utfasningen av fossila drivmedel. 

Naturvårdsverket bedömer i sin scenarioanalys att klimatmålet för inrikes transporter till 2030 

kan nås med de styrmedel som är beslutade om vissa kritiska faktorer kommer på plats (se 

figur 2 nedan). Bland de viktigaste är att en ändamålsenlig laddinfrastruktur för elfordon 

byggs ut samt att hållbara förnybara drivmedel finns att tillgå i tillräcklig omfattning. 

Reduktionsplikten förväntas ha en avgörande effekt i att minska utsläppen och beroendet av 

fossila drivmedel. Även en fortsatt aktiv utveckling av elsystemet behövs enligt scenariot för 

att möjliggöra den omfattande elektrifiering av transportsektorn som 2030-målet kräver.  

 

Figur 2. Utsläpp från inrikes transporter (exklusive inrikes flyg) till 2030, etappmålet till 2030, referensscenario 

2021 och 2022, scenario EU:s förslag till koldioxidkrav för lätta och tunga fordon och endast för lätta fordon 

(källa Naturvårdsverket 2022a) 

Scenariot indikerar även att etappmålet 20303 för den totala icke handlande sektorn4 kan nås, 

där transportsektorn dock står för en majoritet av utsläppsminskningen. Utfasningen av fossila 

drivmedel och elektrifiering bidrar till lägre utsläpp från arbetsmaskiner som ingår i kategorin 

icke-handlande sektorn. Övriga utsläpp är den så kallade handlande sektorn vilket utgörs av 

industrier som innefattas av utsläppshandelssystemet EU ETS, se även figur 1.    

Det finns dock flera osäkerheter kopplade till scenariot som leder till måluppfyllelse av 

etappmålet 2030, främst gällande reduktionsplikten. Bristande tillgång till miljömässigt 

hållbara biodrivmedel kan leda till svårigheter för leverantörer att uppnå reduktionsplikten till 

ett rimligt pris för konsumenter, och det finns tecken på politisk oenighet kring 

reduktionspliktens nivåer framöver. Leverantörskedjor för såväl fossila som förnybara 

drivmedel samt elfordon och dess laddinfrastruktur påverkas av geopolitisk osäkerhet vilket 

ökar risken för att målen inte uppnås. Transporteffektivisering där trafikarbetet minskar, där 

fordon används mer effektivt, där transporter sker med till ändamålet mest passande fordon 

 

 

3 Etappmålet för 2030 är en utsläppsminskning för den icke-handlande sektorn med 63% jämfört med 

1990, vilket inkluderar 70% minskade utsläpp 2030 jämfört med 2010 för transporter. 
4 Den icke-handlande sektorn omfattar den verksamhet som inte ingår i EUs utsläppshandel, det vill 

säga transporter, arbetsmaskiner, jordbruk, mindre industrier, produktanvändning och avfallshantering 

(Svensk avfallsförbränning ingår dock i utsläppshandeln). 
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samt att tillgänglighet och mobilitet premieras framför framkomlighet med bil, kan 

gemensamt bidra till ett minskat behov av drivmedel och fordon och därmed minska denna 

sårbarhet. Åtgärder som främjar effektivisering kan därför behövas i en större grad än vad 

scenariot indikerar för att motverka dessa risker.  

Naturvårdsverkets analys visar även att målet till 2045 inte nås med befintliga styrmedel trots 

att förutsättningarna har förbättrats jämfört med tidigare års klimatredovisningar och en 

förväntan på att 2030-målet för transportsektorn nås. Transporter fortsätter att orsaka 

betydande utsläpp, tillsammans med utsläpp från jordbruket, arbetsmaskiner samt till viss del 

produktanvändning och icke-handlande industri samt el och fjärrvärme (se figur 3 nedan).  

Bland annat andelen plast i förbränning bidrar till den sistnämnda utsläppsposten. Detta 

indikerar ett behov av fortsatt utveckling av klimatpolitiken och en alltmer fossiloberoende 

samhällsutveckling. 

 

Figur 3. Utsläpp från den icke-handlande sektorn, etappmål med (triangel) och utan kompletterande åtgärder 

(boll) samt referensscenario 2022 (källa Naturvårdsverket) 

Baserat på den historiska reduktionstakten och samhällsutvecklingen både nationellt och 

internationellt bedömer Länsstyrelsen att ytterligare styrmedel och åtgärder för lokal och 

regional klimatomställning kommer att behövas för att bidra till att etappmålet 2030 och det 

långsiktiga målet till 2045 kan nås. Utöver de territoriella utsläppsektorer som illustreras i 

figur 3 finns behov av fortsatt utveckling av åtgärder som minskar de konsumtionsbaserade 

utsläppen samt ökad kolinbindning (LULUCF). Förslag lämnas därför även för dessa 

områden. 

I rapporten redovisas länsstyrelsens metod för att genomföra uppdraget, resultat från den 

hindersanalys som genomförts, förslag på styrmedel och åtgärder för att bidra till ökad lokal 

och regional klimatomställning samt effektbedömning av dessa förslag. 
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1.2 Metod och avgränsningar 

 

Övergripande metod 

Arbetet har utgått ifrån ett samarbete mellan länsstyrelsen och de i uppdraget utsedda 

stödmyndigheterna Naturvårdsverket och Energimyndigheten som har ingått i en operativ 

arbetsgrupp. Genomförandet har omfattat följande steg: 

• problembeskrivning och kartläggning av befintliga relevanta styrmedel, pågående och 

tidigare utredningar, uppdrag och initiativ med koppling till lokal och regional 

klimatomställning 

• utformande och genomförande av en dialogmötesserie med kommuner, regioner och 

andra relevanta aktörer för att förstå förutsättningar och undersöka hinder och 

möjligheter till klimatomställning på lokal och regional nivå 

• genomförande av tematiska möten och workshops för dialoger med en bred grupp 

parter med syfte att samla in erfarenheter, förslag och synpunkter på olika aspekter av 

lokal och regional klimatomställningsarbete 

• hindersanalys och utformning av förslagslista för fördjupad analys 

• analys och iterativ utveckling av förslagen tillsammans med nyckelaktörer och 

framtagande av en prioriterad förslagslista 

• slutlig bedömning av de prioriterade förslagen inklusive hearings och avstämningar 

med olika parter. 

För att beskriva förutsättningarna för lokal och regional klimatomställning och föreslå 

styrmedel och andra åtgärder genomförde utredningen en empirisk undersökning baserat på 

intervjuer med intressenter, hindersanalys samt kartläggning och analys av möjligheter och 

olika förslag för att överbrygga hindren. I forskningen beskrivs klimatomställning ofta som ett 

komplext problem5 som kännetecknas av flera delvis interrelaterade orsaker med effekter på 

många system, och där lösningarna kan orsaka ytterligare problem. Dessa är svåra att greppa 

och lösa om politik och förvaltningar inte arbetar tillsammans med samma inriktning och mål. 

Detta talar för en gränsöverskridande samverkan som policy som beskrivs exempelvis av Carr 

och Lesniewska (2020).  

Analysen har utförts utgående från metodbeskrivningar från dels en preliminär version av en 

nationell vägledning för klimateffektbedömningar framtagen av Konjunkturinstitutet, 

Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket (Naturvårdsverket el al. 2022) och 

dels en mall för effektbedömning framtagen inom arbetsgruppen (bilaga 9) som täcker de 

aspekter som uppdraget pekar ut: 

 

 

5 Andra benämningar av komplexa utmaningar är wicked problems, till exempel Lindvall 2021 och Wohlgezogen 

et al. 2020. 
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• klimateffekt (direkt och indirekt) på lång och kort sikt 

• konsekvenser för andra samhällsmål som miljökvalitetsmålen och målen i Agenda 

2030 

• effekter för samhällsekonomi, statsbudget, fördelningspolitik, sysselsättning, 

jämställdhet och regional utveckling 

• konsekvenser på totalförsvaret, ekonomiska konsekvenser för kommuner och regioner 

• konsekvenser för kommuners och regioner självstyrelse. 

Arbetet utgår även ifrån den erfarenhet och kunskap som arbetsgruppen har med sig från 

arbete bland annat inom och med kommunala och regionala aktörer och olika myndigheter.  

Analyser och förslag tar hänsyn till utvärderingar och lärdomar från tidigare satsningar som 

till exempel statliga medel för kommunala energistrateger, samt intryck från pågående stöd 

och initiativ. 

Uppdraget har genomförts parallellt med uppdragen för transporternas och näringslivets 

klimatomställning med regelbundna avstämningar mellan projektledarna för att lösa 

gemensamma utmaningar samt för att hitta synergieffekter i förslagen och undvika 

dubbelarbete. Länsstyrelsen har haft regelbunden kontakt med Regeringskansliet och en intern 

styrgrupp bestående av landshövding, länsråd samt avdelningschefer och chef för 

Miljöstrategienheten. En intern referensgrupp på länsstyrelsen har bidragit med 

expertkompetens främst i analys och bedömningsfas. 

Prioriterade aktörer inom uppdraget 

Uppdraget syftar till framtagandet av förslag på styrmedel och åtgärder som bidrar till ökad 

lokal och regional klimatomställning, med särskilt fokus på kommuner och regioner avseende 

deras förutsättningar att arbeta med klimatomställning. Uppdraget pekar även ut specifika 

områden där kommuner och regioner har rådighet och ansvar som till exempel regional 

utveckling och planering. Med utgångspunkt i uppdragstexten har de förslag som tagits fram 

främst inriktats på de kommunala och regionala organisationerna samt de aktörer som har en 

direkt roll i att stötta, vägleda och samverka med dessa. Bland dessa finns både länsstyrelsen 

och nationella myndigheter som i instruktioner, regleringsbrev eller myndighetsgemensamma 

uppdrag ska samordna eller stödja arbetet på lokal och regional nivå på olika sätt. 

Länsstyrelsen och regionen kompletterar varandra i regionala sammanhang i flera frågor med 

relevans för klimatomställning, såsom planering, transport och energifrågor. Andra aktörer 

som bjudits in till dialog inkluderar landets energikontor samt olika stödorganisationer som till 

exempel BioDriv Öst6 och motsvarande organisationer. Förutom dessa har flera olika aktörer 

fått tillfälle att spela in synpunkter under arbetets gång. Detta beskrivs i kapitel 2. 

De parallella uppdragen inriktar sig på transporters och näringslivets omställning. Inom dessa 

uppdrag är främst andra aktörer än kommuner och regioner målgrupp, till exempel 

 

 

6 BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation i östra Mellansverige och Stockholmsregionen 

som arbetar för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. 
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Trafikverket och andra organisationer med nationella uppdrag samt företag inklusive jordbruk 

och skogsbruk. Uppdragen har dock många beröringspunkter med varandra. Exempelvis är 

transporter det viktigaste territoriella utsläppsområdet för många kommuner och regioner, men 

även för företag och nationella aktörer. Avgränsningarna för vilket uppdrag som tar upp vilket 

förslag har i sådana fall grundats på bedömningar om såväl drivkrafter som rådighet att fatta 

beslut om utsläppens grundorsak. Därmed förs förslag inom transportområdet fram mestadels 

inom uppdraget till Trafikanalys. På samma sätt finns inom Tillväxtanalys uppdrag förslag 

inom området energi- och resurseffektivisering som behövs på nationell nivå för att driva på 

och stödja omställning på lokal och regional nivå. En översikt över de parallella uppdragen 

finns i figur 4. Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram underlag i form av del 1 till 7 till den 

klimatpolitiska handlingsplanen i enlighet med 5 § klimatlagen (2017:720). 

 

Figur 4. De parallella uppdragen från Regeringskansliet till Länsstyrelsen Uppsala, Trafikanalys och 

Tillväxtanalys att ta fram underlag om ytterligare åtgärder och styrmedel för att nå de nationella och globala 

klimatmålen. Uppdragen utförs med stöd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Naturvårdsverket 

ansvarar även för framtagande av del 1-7 i underlaget för den klimatpolitiska handlingsplanen. 

Förutom kommuner, regioner och stödjande organisationer finns många andra aktörer med 

inflytande på den lokala och regionala klimatomställningen såsom företag, organisationer av 

olika slag inom idrott, kultur, kyrkor, friluftsföreningar och inte minst medborgarna i de olika 

kommunerna. Kommuner och regioner, men också länsstyrelser, samspelar med många av 

dessa organisationer. Tidsbegränsningen i uppdraget har också bidragit till den beskrivna 

prioriteringen med fokus på kommuner och regioner. I kapitel 2 förs resonemang om olika 

aktörers rådighet i fråga om lokal och regional klimatomställning. 

1.3 Uppdragets genomförande 

Uppdraget har genomförts i olika delmoment för att kartlägga bakgrunden och nuläget, nå 

målgrupperna samt ta fram och analysera vilka styrmedel och åtgärdsförslag som anses kunna 

stärka förutsättningarna för lokal och regional klimatomställning.  

 Nulägesbeskrivning 

Lokala och regionala aktörer påverkas såväl av regelverk på nationell och EU-nivå samt mål, 

avtal och program antagna på lokal och regional nivå. Det första steget i uppdragsarbetet var 

att beskriva bakgrunden och nuläget inklusive utmaningarna för ökad lokal och regional 

klimatomställning. Ett led i detta arbete var att genomföra en kartläggning av relevanta 
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styrmedel samt pågående initiativ som har bäring på den lokala och regionala 

klimatomställningen. Även arbetsgruppens erfarenheter från pågående och tidigare uppdrag 

och projekt har varit en tillgång i arbetet. 

Då klimatfrågan är alltmer akut och många aktörer arbetar aktivt med omställning pågår ett 

flertal utredningar, strategier och initiativ parallellt och de kan ha relevans för lokal och 

regional klimatomställning. En samlad, uppdaterad och utförlig översikt för dessa saknas idag, 

och kartläggningen visade en komplex bild av delvis överlappande initiativ. Då samtliga 

processer inte kunde vägas in i utredningsarbetet på grund av tidsrestriktioner har ett urval av 

det viktigaste gjorts. Några av dessa på nationell nivå är: 

• Klimaträttsutredningen Rätt för klimatet (SOU 2022:21) 

• Elektrifieringsstrategin Nationell strategi för elektrifiering - en trygg, konkurrenskraftig 

och hållbar elförsörjning för en historisk klimatomställning (Infrastrukturdepartementet 

2022). 

• Miljömålsrådets förslag i årsrapport 2022 om bland annat kommunal energiplanering, 

ökad flexibilitet för elanvändningen samt ramverk för nationell planering  

• Miljömålsberedningens förslag för minskad klimatpåverkan från konsumtion Sveriges 

globala klimatavtryck (SOU 2022:15) 

• Regeringsuppdrag till Boverket att utveckla cirkulär byggsektor (Fi2022/00506) 

• Regeringsuppdrag till Upphandlingsmyndigheten 2022 för cirkulär och fossilfri 

upphandling  

• Promemoria En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling 

(Ds 2021:31) 

• Utredningen om vita certifikat (Dir. 2021:82) 

• Regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen 2021-2023 att genomföra åtgärder för att återväta 

utdikade våtmarker (N2021/01632) 

• Rådet för hållbara städer, fick under våren 2022 förnyat uppdrag till 2030, (Fi2022/00907) 

• Försöksverksamhet i kommuner och regioner (dir. 2021:110) 

• Utfasningsutredningen I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040 

(SOU 2021:48) 

• Vägvalsutredningen Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) 

• Initiativet Fossilfritt Sverige (Dir. 2020:50) 

• Nationell samordnare för Agenda 2030 (Dir. 2020:17) 

• Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) 
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• Rapporter från Statskontoret om Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och 

regioner 2020 och 2021, Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor, Regional utveckling 

– regionernas erbjudanden och länsstyrelsernas roll  

• Boverket Rapport 2021:11 Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning. 

Även EUs arbete med och den svenska implementeringen av den Gröna Given7 (Europeiska 

kommissionen 2019) och paketet Fit for 558 (Europeiska rådet 2022) har vägts in i uppdraget 

då de kommer att ha en avgörande effekt på ramvillkoren för såväl nationellt som lokalt och 

regionalt klimatomställningsarbete framöver. Ett exempel utgörs av kraven på offentlig 

sektors upphandling av utsläppsfria fordon och transporttjänster.   

Initiativ för att främja klimatomställning hos kommuner genom frivilliga planer och nätverk 

samlar idag över fyrtio kommuner i programmen Klimatkommunerna respektive Viable 

Cities. Dessa verkar för att driva klimatomställning utifrån lokala förutsättningar. Det finns 

även regionala och lokala program som samlar olika typer av aktörer för att påskynda 

klimatomställning.   

Se bilaga 2 för en mer komplett lista av kartläggningen. 

 Dialogmöten med kommuner, regioner och andra relevanta aktörer  

För att samla en god representation av erfarenheter och förutsättningar genomfördes ett 

rikstäckande urval av lokala och regionala aktörer. Med utgångspunkt i SKRs 

kommungruppsindelning (SKR 2016) togs en lista på kommuner att intervjua fram med en 

spridning såväl geografiskt som storleksmässigt inom respektive kommungrupp. Hänsyn togs 

till politisk styrning samt näringslivsstruktur och eventuellt deltagande i Viable Cities eller 

Klimatkommunernas nätverk. Se bilaga 3 för kommunlista och detaljer om intervjuerna.  

Då Uppsala län omfattar både stads- och landsbygdskommuner i varierande storlek och med 

olika ekonomiska och demografiska förutsättningar inkluderades samtliga i urvalet. 

Länsstyrelsen har god kontakt med kommunerna i länet vilket gav goda förutsättningar för en 

mer fördjupad dialog. 

 

 

7 Europeiska Kommissionen (2019) – Den gröna given är EU:s färdplan för klimat- och miljörelaterade 

utmaningar. År 2050 ska EU vara klimatneutralt, alltså inte släppa ut mer växthusgaser än som tas upp. 

Men redan år 2030 måste växthusgasutsläppen ha minskat med minst 55 procent (jämfört med året 

1990). De här målen är fastställda i en klimatlag som gör de juridiskt bindande för  alla medlemsländer 

och EU:s institutioner. I EU:s budget och återhämtningsplan anslås därför minst en tredjedel av EU:s 

utgifter till klimatrelaterat arbete. 
8 Europeiska Rådet (2022) - Planen ”Fit for 55” föreslår därför nya insatser för att nå en 55-procentig 

utsläppsminskning till år 2030, som är ett delmål till klimatneutralitet år 2050 
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Intervjuerna genomfördes på ett semi-strukturerat sätt 

där deltagarna fick ta del av uppdraget samt huvud-

inriktningarna för samtalet på förhand, se bilaga 3. 

Intervjuerna anpassades delvis av kommunerna som i 

dialogen kunde lyfta angelägna teman och exempel 

kopplade till upplevda hinder och möjligheter inom 

olika aspekter av klimatomställningsarbetet samt ge 

inspel på förslag och önskemål om åtgärder som skulle 

underlätta deras arbete framöver. För att nå olika 

erfarenheter och beslutsfattande nivåer bjöds såväl 

tjänstemän som chefer och kommunpolitiker till 

dialogerna. Överlag var det god uppslutning och bred 

representation på mötena vilket tyder på stort intresse 

för klimatfrågorna.  

Kontakt med regioner söktes i första hand i samband 

med tematiska möten som beskrivs nedan för att nå 

personer inom de mest relevanta förvaltningarna, 

inklusive trafikplanering, upphandling och miljö. I 

likhet med kommunerna i Uppsala län ingick Region 

Uppsala som en naturlig part i urvalslistan. 

Länsstyrelserna erbjöds i samband med den 

gemensamma årsrapporteringen för 2021 att lämna 

synpunkter och inspel till de tre parallella uppdragen, se 

ett koncentrat i bilaga 4 som också inkluderar en kort 

summering om de länsvisa klimat- och 

energistrategierna. 

Övriga aktörer som intervjuats inkluderar bland annat SKR, Klimatkommunerna, Viable 

Cities, energikontor, BioDriv Öst, Drive Sweden, Fossilfritt Sverige. Se bilaga 5 för en 

fullständig lista på aktörer som deltagit i dialoger och möten.  

 Genomförande av tematiska möten och workshops  

Inledande seminarium 

Som en inledning till aktörsdialogerna genomfördes ett översiktligt inledande seminarium med 

syfte att introducera uppdraget till en bred grupp intressenter och bjuda in dem till kommande 

tematiska möten samt att lämna inspel under utredningens gång. Förutom presentation av de 

tre parallella uppdragen gav Naturvårdsverket och Energimyndigheten en översikt av läget i 

klimat- och energifrågorna. Klimatkommunerna, SKR och Region Uppsala gav också 

presentationer av sitt arbete i klimatfrågor. Tillfälle till gruppdiskussioner gavs. 

Tematiska möten 

En serie med tematiska möten genomfördes för att erbjuda ett öppet forum för intressenter att 

bidra till utredningen samt att bjuda in aktörer från organisationer och myndigheter som 

annars inte ingick i det framtagna intervjuschemat.   

Figur 5. Kommuner utvalda för 

dialog (se bilaga 3 för lista). 
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De tematiska mötena behandlade områdena rådighet och möjligheter, transporter och mobilitet 

samt upphandling. Samhällsplanering som tema ansågs behöva ett mer omfattande 

omhändertagande genom workshops vilka arrangerades av Energimyndigheten tillsammans 

med en av dem anlitad konsult.   

Inriktningen för de tematiska mötena baserades på de områden där lokala och regionala 

aktörer har störst rådighet och där klimatpåverkan är betydande och utgick från de områden 

som nämns i uppdraget (bilaga 1) vilka är fysisk planering, transportinfrastruktur- och 

trafikplanering, regional utveckling, gestaltad livsmiljö, energi- och klimatrådgivning, 

energieffektivisering, upphandling och beteendepåverkande insatser.  

Se bilaga 6 för detaljer kring tematiska möten och samhällsplaneringsworkshops. 

Tema rådighet 

Den tematiska mötesserien påbörjades med temat rådighet, där syftet var att bättre förstå den 

formella och den upplevda rådighet som lokala och regionala aktörer har i 

klimatomställningen både gällande den egna organisationen och kommun/regiongeografin.  

Tjänstepersoner från kommuner och regioner samt representanter från länsstyrelser, 

myndigheter (Boverket, Energimyndigheten, Trafikanalys), SKR, BioDriv Öst samt 

Klimatkommunerna bjöds in till mötet. 

Mötet genomfördes uppdelat med en första del riktad till en mindre gruppering bestående av 

arbetsgruppen, Klimatkommunerna samt myndighetsrepresentanter för en fokuserad 

diskussion om frågor rörande den formella rådighet som främst kommuner och regioner har i 

klimatomställningsfrågor. Deltagarna lyfte bland annat att kommuner och regioner redan har 

rådighet i många frågor men att den inte används fullt ut. Krav och styrmedel får inte fullt 

genomslag. 

Den andra delen var öppet riktad till ytterligare deltagare från kommuner, regioner, 

länsstyrelser samt organisationer. Syftet var att samla inspel kring och diskutera 

rådighetsfrågan ur genomförarnas perspektiv med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och 

pågående arbete. Transportfrågor dominerade diskussionen exempelvis kopplat till oron att 

fatta kostnads- och/eller klimatineffektiva beslut fast både rådighet och vilja finns, samt att det 

kan vara svårt för många kommuner att få stöd till att finansiera åtgärder från egen budget, 

länstransportplan eller medel från stadsmiljöavtal eller motsvarande. Uppföljning, 

redovisningsstöd och finansiering efterfrågades. 

Tema transporter 

Det andra tematiska mötet rörde transporter eftersom området ofta står för merparten av 

kommuners och regioners utsläpp och uppfyllelse av transportmålet 2030 är en förutsättning 

för att nå klimatmålet 2045. Mötet inkluderade också mobilitet och tillgänglighet som viktiga 

aspekter i frågan om transportomställning och transporteffektivisering. Även detta möte 

delades upp i två delar med ett riktat förmöte i mindre grupp följt av en diskussion med 

bredare deltagande. Mötesinbjudan var riktad till tjänstemän på kommuner och regioner som 

arbetar strategiskt med transport och planering, länsstyrelser, myndigheter (Trafikverket, 

Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikanalys), RISE, BioDriv Öst och 

Klimatkommunerna. 
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Den första delen av mötet handlade om behovet av att öka implementering av 

fyrstegsprincipen9 i transportplanering samt öka transporteffektivisering genom exempelvis 

förenkling av statlig medfinansiering av steg 1 och 2 åtgärder. Flera deltagare lyfte behovet av 

att minska biltrafiken och prioritera tillgänglighet till exempelvis service, arbete och skola 

med andra färdmedel framför framkomlighet med bil. 

Den andra delen inleddes av Naturvårdsverket med en presentation av Utfasningsutredningens 

betänkande I en värld som ställe om – Sverige utan fossila drivmedel 2040 (SOU 2021:48).  

Diskussionen som följde fortsatte på temat transporteffektivisering och behovet av stöd för 

kommuner att identifiera åtgärder och finansiera dessa, samt att beslutsfattande på flera nivåer 

samverkar och ökar acceptans för satsningar som inte gynnar biltrafiken i första hand. 

Tema upphandling 

Fokus under det tredje tematiska mötet var upphandling som är ett av den offentliga sektors 

viktigaste verktyg i klimatomställningsarbetet. Mötet var uppdelat enligt samma format som 

tidigare temamöten. Inbjudan till mötet riktade sig till kommunala och regionala tjänstemän 

med upphandlingsansvar, länsstyrelser, myndigheter (Upphandlingsmyndigheten, 

Naturvårdsverket, Trafikanalys, Tillväxtanalys), SKR, BioDriv Öst, Fossilfritt Sverige och 

Klimatkommunerna. 

Diskussionen i mindre grupp under den första delen av mötet fokuserade på möjlig 

implementering och potentiell effekt av lagförslaget om ökade klimatkrav i offentlig 

upphandling. En oro finns bland vissa aktörer att det föreslagna ändringarna i lagstiftning inte 

kommer att ha någon stor effekt i implementeringen, samtidigt som det skulle välkomnas en 

tydligare precisering av att klimatkrav kan och bör ställas i offentlig upphandling. 

Mötets andra del inleddes av en presentation av Upphandlingsmyndigheten om vägledning i 

upphandling. I diskussionen lyftes bland annat avsaknaden av uppföljning av upphandlingar 

och svårigheter i upphandling av transporter när infrastruktur för fossilfria bränslen och 

laddning saknas. Samtidigt innebär avsaknad av krav i upphandling att införande av tank- och 

laddinfrastruktur kan fördröjas ytterligare. Det finns ett behov av ökad samordning mellan 

kommunala och regionala aktörer, till exempel i fråga av regionbussdepåer, krav på taxi med 

mera. 

Tema samhällsplanering  

Planeringen av temamöte samhällsplanering genomfördes i en bredare grupp för att välja ut 

områden av särskild relevans för minskad klimatpåverkan. Förutom arbetsgruppen bjöds 

deltagare in från myndigheter (Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Energimyndigheten, 

Trafikanalys), länsstyrelser, regioner samt akademi (Kungliga Tekniska högskolan KTH, 

Blekinge tekniska högskola BTH). Temamötet som sedan genomfördes utformades som en 

heldagsworkshop där 60-talet deltagare fick diskutera i mindre grupper i form av 

 

 

9 Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi för att säkerställa en god resurshushållning. De fyra 

stegen är: 1. Åtgärder som påverkar behovet av transporter och valet av transportsätt, 2. Mer effektivt 

utnyttjande av befintlig infrastruktur, 3. Begränsade ombyggnationer, 4. Nyinvesteringar eller större 

ombyggnationsåtgärder. 
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”policylabb”; vad behöver ändras, vad föreslås, hur blir det då. En utförligare beskrivning 

återfinns i bilaga 6.  

Inför mötet fick deltagarna ta del av tre fiktiva berättelser om samhällsplanerarrollen i den 

lilla, medelstora och stora kommunen med olika tillhörande situationer, för att spegla olika 

förutsättningar och nulägesbilder. Berättelserna baserade sig på den hindersanalys som vuxit 

fram under utredningsarbetet. Nulägesbilderna diskuterades och deltagarna fyllde på med egna 

erfarenheter för att ytterligare synliggöra dolda strukturer och normer. Därefter utforskade 

deltagarna några av arbetsgruppens förslag på styrmedel och åtgärder i syfte att beskriva 

möjliga framtidsbilder och vilka konsekvenser och effekter dessa förslag skulle kunna få.  

Några exempel på slutsatser var behovet av ökad samordning inom och mellan myndigheter 

för att bättre stödja den lokala samhällsplaneringen, förbättrad regional planering, behov av 

bättre metoder för att kunna bedöma klimatpåverkan från olika planeringsalternativ, resurser 

och nätverk för funktioner i kommunen med uttalade roller att arbeta integrerat med 

klimatomställning samt kompetenssatsning för politiker och tjänstepersoner i ledande 

befattningar. 

 Hindersanalys och utformning av förslagslista för fördjupad analys 

Bland lokala och regionala aktörer har kommuner och regioner ett stort ansvar i 

implementeringen av nationell klimatpolitik, bland annat genom samhällsplanering, 

transportplanering, arbete med energitillsyn och -planering samt upphandling. Se mer om detta 

i avsnittet om nationell styrning i kapitel 2.2. Den kommunala självstyrelsen är en viktig 

faktor att ta hänsyn till. SKR beskriver självstyrelsen enligt följande: 

”Självstyrelsen innebär att kommuner och regioner har ett brett uppdrag och ansvarar för en 

rad uppgifter som rör välfärd och lokal och regional samhällsutveckling samtidigt som de ska 

upprätthålla väl fungerande demokratiska institutioner. De har ett stort handlingsutrymme, 

men styrs samtidigt av nationella uppdrag och statliga regleringar.” (SKR 2022). 

Det finns dock olika förutsättningar hos kommuner och regioner i landet att effektivt kunna 

utnyttja sitt handlingsutrymme fullt ut gällande klimatomställning, till exempel kopplat till 

skillnader vad gäller befolkning, arbetsmarknad, geografi med mera, samt olika politiska 

prioriteringar.  

Det insamlade materialet från dialoger, temamöten, skriftliga inspel och övriga källor som 

pågående relevanta utredningar och rapporter samlades i en databas som grund för en 

hindersanalys. Syftet med hindersanalysen var att förstå drivkrafterna i de lokala och regionala 

aktörernas klimatomställningsarbete samt belysa rotorsakerna till eventuell avsaknad av arbete 

eller långsam takt. Hindersanalysen inkluderade bland annat administrativa, ekonomiska och 

kulturella faktorer inom organisationerna som påverkar klimatomställningsarbetet, samt 

externa faktorer som regelverk, marknad och interaktioner med andra aktörer. I samband med 

hindersanalysen togs också en lista med förslag på åtgärder för att bemöta de identifierade 

hindren fram.  

Se kapitel 3 för detaljer och resultat från hindersanalysen. 
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 Analys och iterativ utveckling av förslagen 

En första förslagslista för fördjupad analys togs fram i en iterativ process baserat på en så 

kallad bruttolista av förslag samlade från olika dialogmöten, pågående processer och 

arbetsgruppens interna framtagandeprocess. Processen innefattade följande: 

• dialog med de parallella uppdragen för att undvika dubbelarbete och se till att förslagen 

omhändertas inom bäst lämpat uppdrag 

• kopplingar till identifierade hinder och resonemang kring potential att driva på 

klimatomställningsarbetet 

• jämförelse med pågående processer (utredningar, initiativ och projekt) och andra inte ännu 

beslutade förslag med koppling till kommunal och regional klimatomställning med 

resonemang om behov av kompletterade åtgärder  

• preliminär genomgång av rättsliga möjligheter för implementering av förslagen. 

Förslagen i nettolistan analyserades i enlighet med den preliminära klimateffektbedömning 

som tagits fram för de gemensamma uppdragen (Naturvårdsverket et. al 2022) samt den 

analysmall som tagits fram inom arbetsgruppen för detta uppdrag (bilaga 9). Förutom analys 

enligt mallarna förtydligades förslagen i dialog med berörda myndigheter, i synnerhet 

Upphandlingsmyndigheten, Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 

Länsstyrelsen Uppsalas interna referensgrupp bidrog med expertis inom relevanta sakområden 

och andra relevanta aktörer bjöds in till diskussion kring specifika förslag vid behov.  

Förslagen presenteras i kapitel 4 liksom förslag på åtgärder och styrmedel som läggs fram i de 

parallella uppdragen eller andra pågående processer som delvis listas i avsnitt 1.3.1 ovan.   

 Slutlig bedömning av de prioriterade förslagen  

Som ett avslut för arbetet med att samla inspel till förslagslistan och synpunkter på de 

prioriterade förslagen ordnades två hearings med olika målgrupper: näringsliv och 

intresseorganisationer respektive offentlig verksamhet och myndigheter. Målet var att 

presentera de prioriterade förslagen för en bred deltagargrupp för att dels nå intressenter som 

inte tidigare getts möjlighet att bidra till arbetet, dels att ge ytterligare en möjlighet för 

deltagare från tidigare dialoger att diskutera förslagen och ställa frågor. 

Under hearingstillfällena presenterades förslag med störst relevans för den deltagande 

gruppen, och möjlighet till att ställa frågor och kommentera fanns både muntligt och skriftligt.  

De parallella uppdragen bjöds in som deltagare och Tillväxtanalys fick möjlighet att 

presentera sitt arbete under hearingen med näringslivsrepresentanterna. På liknande sätt hade 

länsstyrelsen fått tillfälle att presentera sitt utredningsarbete på den hearing som ordnades av 

Trafikanalys i uppdraget om transporternas klimatomställning.    
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2 Bakgrund och trender för klimatutsläpp lokalt och regionalt 
Kapitlet inleds med en diskussion kring data för lokal och regional klimatpåverkan. Därefter 

följer resonemang kring kommunala och regionala aktörer och deras rådighet samt pågående 

arbete. Naturvårdsverket kommer att ansvara för de avsnitt i underlaget till den klimatpolitiska 

handlingsplanen som handlar om nuläge för klimatpåverkan och trender för måluppfyllnad 

nationellt. 

2.1 Trender för kommunvis data över klimatpåverkan  

Bilden över den lokala eller kommunvisa klimatpåverkan, och därmed minskningspotential, 

beting och mål, ser olika ut beroende på om data visar territoriella utsläpp eller 

konsumtionsutsläpp. Naturvårdsverket (2020) beskriver skillnaden mellan olika synsätt i en 

fördjupad analys av den svenska klimatomställningen där även export och den så kallade 

LULUCF-sektorn, det vill säga koldioxid som binds in i mark och växtlighet, redovisas.  

I figur 6 illustreras de territoriella utsläppen för Sverige dels summerat för Sverige som helhet 

och dels uppdelat per län. I figur 7 visas att utsläppen för olika län ser annorlunda ut om 

perspektivet i stället är ur konsumtionssynpunkt.  

 

Figur 6. Rutorna per län (markerade med länsbokstav) symboliserar storleksordningen för utsläppen i respektive 

län. Stora punktutsläpp som raffinaderier, cementindustri och stålindustri medför stora rutor. Produkterna från 

industrierna används framför allt i andra län och länder än där de produceras. De territoriella utsläppen beskriver 

lokaliseringen av industrin men inte användningsperspektivet. 

De territoriella utsläppen speglar lokaliseringen av klimatpåverkande industri som till exempel 

raffinaderier på västkusten, cementproduktion på Gotland och stålindustri i norr. I figur 7 

illustreras län med denna typ av industri med proportionerligt större rutor som motsvarar de 

klimatpåverkande utsläppen. Produkterna används dock inte enbart inom respektive län eller 

kommun utan framför allt i övriga Sverige och världen.  
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För de direkta utsläppen av fossil koldioxid finns en tydlig tyngd hos kommuner med mycket 

genomfartstrafik. Även dessa utsläpp kan endast till mindre del påverkas av 

kommunorganisationen, då den kommunala rådigheten för genomfartstrafik är relativt låg.  

För att bättre beskriva den lokala rådigheten bör även konsumtionsperspektivet beskrivas. För 

att få en allmän bild över i vilka områden det byggs och transporteras mest behöver det 

geografiska perspektivet kompletteras på olika sätt som mer rättvist beskriver den större 

minskningspotential som mer befolkningstäta kommuner har, illustrerad i figur 7 med en 

befolkningstäthetskarta från SCB.  

 

Figur 7.  Befolkningsmässigt större kommuner har större klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv. Källa SCB 

befolkningstäthetskarta. 

Med ett territoriellt perspektiv på lokal klimatpåverkan finns det risk att kommuners rådighet 

blir missvisande, till exempel finns möjlighet att direkt påverka bland annat egna bygg- och 

anläggningsarbeten (klimatpåverkan fås där främst från produktion av cement och stål samt 

från transporter), val av livsmedel och rutiner för de måltider som serveras (klimatpåverkan är 

kopplat till matsvinn och mängden animalier, främst nötkött och mejeriprodukter), kraven på 

förbrukningsvaror i plast (plast tillverkas fortfarande främst från fossila råvaror) med mera. 

Det saknas dock än så länge enhetliga sätt att få fram data ur ett konsumtionsperspektiv. 
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Därför föreslås det i utredningen Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) att förbättrad 

statistik över klimatpåverkan från konsumtion tas fram, utredningen är för närvarande på 

remiss.   

Ett sätt att kvantifiera klimatpåverkan från upphandling ur ett konsumtionsperspektiv är så 

kallade miljöspendanalyser. Denna typ av analyser kombinerar ekonomiska data med 

emissionsfaktorer per upphandlad varukategori och kan därmed ge en uppfattning över den 

klimatpåverkan som olika typer av ekonomisk verksamhet medför. Upphandlingsmyndigheten 

(2021) har beräknat att kommuners och regioners ekonomier medför en klimatpåverkan på 18 

miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Mer om upphandling återfinns i kapitel 2.3. 

Konsumtionsperspektivet blir ett sätt att inkludera utsläpp som sker i andra länder för varor 

som konsumeras i Sverige. Sambandet mellan de territoriella utsläppen, det vill säga utsläpp 

inom Sveriges gränser, och utsläppen till följd av svensk konsumtion illustreras i bilden 

nedan. 

  

Figur 8. Illustration över olika sätt att räkna Sveriges utsläpp: territoriella utsläpp inom landets gränser; utsläpp i 

relation till ekonomin: utsläpp till följd av konsumtion som inkluderar territoriella utsläpp (exklusive export) plus 

utsläpp till följd av import. (Källa: Naturvårdsverket http://docplayer.se/128189476-Konsumtionens-

klimatpaverkan-ulrika-isberg-julien-morel-jonas-allerup-anita-lundstrom-naturvardsverket.html) 

Minskad klimatpåverkan uppnås även genom ökad kolinbindning i växtlighet och mark, det 

som brukar kallas LULUCF (land use, land use change and forestry) och genom 

koldioxidinfångning och lagring (CCS, Carbon Capture and Storage). I utredningen Vägen till 

en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) beskrivs denna typ av kompletterande åtgärder som 

behövs för att tillsammans med utsläppsminskningar nå de svenska klimatmålen. Ökad 

kolinbinding i skog och mark behöver genomföras lokalt och ökade förutsättningar för det kan 

behövas, vilket avspeglas i till exempel regeringsuppdraget till Skogsstyrelsen för ökad 

återvätning av utdikade våtmarker 2021-2023 (N2021/01632).  

Koldioxidbudget 

Koldioxidbudgetar kan tas fram för nationer och även för regioner/län och för 

kommungeografier. En koldioxidbudget visar vilken minskningstakt som behövs för de 



28 

 

territoriella fossila utsläppen, inklusive internationellt flyg, för att Parisavtalet ska kunna 

hållas. För att inkludera ett rättviseperspektiv läggs ett större beting på de rikaste länderna än 

på övriga länder (Anderson, Broderick & Stoddard 2020). Dessa koldioxidbudgetar bygger på 

territoriella koldioxidutsläpp från nationella emissionsdatabasen, kompletterat med 

schablondata för internationellt flyg per capita. Ibland inkluderas även internationell sjöfart på 

samma sätt. Eftersom budgetarna fokuserar på de fossila koldioxidutsläppen ingår inte 

jordbrukets klimatpåverkan.  

Koldioxidbudgetarna är geografiskt inriktade och avspeglar därför inte kommun-

organisationers rådighet, som i vissa fall är starkt begränsad, till exempel transporternas 

utsläpp i ett kommungeografiskt perspektiv. I andra fall är rådigheten större än vad 

koldioxidbudgeten avspeglar eftersom den inte tar upp den påverkan som en 

kommunorganisation kan ha för till exempel klimatpåverkan från bygg- och 

anläggningssektorn, dels som upphandlare av egna projekt och dels som planansvarig som har 

möjlighet att påverka via markanvisningstävlingar etcetera. Avfallsförbränning med dess 

utsläpp av fossil koldioxid från plast i avfallet kommer med i koldioxidbudgeten för den 

kommun där energiåtervinningen av avfallet sker, men syns inte alls för de kommuner som 

genererar avfallet. Koldioxidbudgetar är ett exempel på hur komplext det snabbt blir när 

utsläppsbeting och rådighet behöver beskrivas, och där geografiska utsläppsdata inte speglar 

rådighet till exempel ur ett konsumtionsperspektiv.  

Trender 

Den senaste utsläppsstatistiken visar att flera av de största territoriella utsläppskällorna i landet 

påverkas direkt eller indirekt av kommunala och regionala aktörer, se figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Totala utsläpp av växthusgaser, Källa Naturvårdsverket, utsläpp och upptag av växthusgaser 

Av de direkta utsläppen utgör inrikes transporter den största andelen, och även om utsläppen 

minskat 2020 på grund av Coronapandemin så pekar statistiken åter på en uppgående trend för 

transportarbetet efter pandemin. Genom förvaltningarnas egna transporter, kollektivtransport 

och tillhandahållande av restjänster för bland annat skola och vård har kommuner och regioner 

direkt ansvar för en betydande mängd inrikes transporter. Vidare finns en påverkan på 

transporter både inom och utanför kommun- och regiongeografin genom upphandling av varor 

och tjänster, genom fysisk planering (inklusive transportplanering, utbyggnad av cykelvägar, 
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anläggning av parkeringar, bestämmelser kring hastighet och gågator med mera) och 

infrastrukturåtgärder som utbyggnad av laddinfrastruktur.   

Förutom transporter orsakar kategorierna industri, el och fjärrvärme (främst är det 

avfallsförbränningens energiutvinning av plast i avfall som ger klimatpåverkan), jordbruk 

samt arbetsmaskiner stora andelar av de årliga utsläppen. Indirekt klimatpåverkan från 

konsumtion av varor bidrar ytterligare till både de nationella utsläppen och betydande utsläpp 

utanför landets gränser. Som nämnt i det tidigare avsnittet kan och bör kolinbindningen i skog 

och mark öka. 

Territoriella utsläpp redovisas kommunvis i den nationella emissionsdatabasen som nås via 

SMHI:s hemsida (SMHI 2022). Uppföljning av klimatpåverkan för de territoriella utsläppen 

fungerar dock sämre på lokal nivå än på nationell nivå. Dels finns det en eftersläpning på två 

år på grund av extra bearbetning för den kommunvisa uppdelningen, dels genom att industrier 

samt genomfartsleder kan dominera den kommunvisa territoriella klimatpåverkan. Bägge 

dessa utsläppskällor är som nämns tidigare till stor del bortanför kommunorganisationernas 

inflytande och kontroll. Det har arbetats fram klimatindikatorer på kommunnivå som 

redovisas i systemet Kolada som är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och 

regioner. Kolada är en tjänst från Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, som är 

en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som 

medlemmar. Kolada innehåller nyckeltal inom en mängd olika områden och medger 

jämförelser med medelvärde för alla kommuner, eller jämförelser kommuner emellan. Utsläpp 

per invånare följer dock det territoriella perspektivet eftersom det är de data som finns 

tillgängliga, och i skrivande stund är senaste data från 2019, ett exempel återfinns i figur 10.  

För mer information se Koladas hemsida (www.kolada.se).   

 

Figur 10.  Bilden visar ett kommunexempel från databasen Kolada där gul färg indikerar en prestanda i 

nivå med medel för kommunerna i Sverige.  Röd färg indikerar lägre prestanda än medel. Där data 

saknas är fälten grå. 

För regioners egen verksamhet finns det öppna data hos SKR där årliga nyckeltal för miljö 

redovisas sedan 2009. Nyckeltalen visar att förnybara drivmedel har ökat i kollektivtrafiken 

från 42% till 92% mellan 2009-2020 och att destruktionen av medicinsk lustgas, som är en 

potent växthusgas, har minskat klimatpåverkan med 59% under samma period. Samtidigt 

belyses skillnader mellan regioner som i vissa fall är stora och visar på möjligheter till 

fortsatta förbättringar. Skillnaderna beror till stor del enligt SKR på olika ambitioner och mål i 

regionernas miljöarbete men speglar även skillnader i förutsättningar och verksamheternas 

omfattning. För att underlätta uppföljning av klimatarbete och ge stöd till prioritering av 

effektiva åtgärder har SKR i början av 2022 genomfört ett projekt tillsammans med 

regionernas miljöchefer där ett excelverktyg tagits fram för regionernas klimatredovisning för 
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egen verksamhet, inklusive kollektivtrafik. Detta verktyg är en vägledning och är ett steg för 

att skapa en branschstandard för klimatberäkningar för regioner. 

Länsstyrelsernas regionala energi- och klimatstrategier innehåller ofta en översikt över hur 

utsläppen ser ut i respektive län. Vanligen är den nationella emissionsdatabasen källan för de 

regionala utsläppsbilderna. Länsstyrelserna samverkar också regelbundet för uppdaterade 

energiflödesanalyser över respektive län.   

Eftersom den nationella emissionsdatabasen har en fördröjning på två år för kommunvis data 

på grund av det arbete som den lokala uppdelningen kräver, bedömer utredningen att det 

behövs kompletterande indikatorer och utvecklat statistikarbete för snabbare återkoppling. 

Många kommuner arbetar med att få fram snabbare klimatuppföljning, men ett samlat 

nationellt arbete för detta bedömer utredningen skulle vara mer kostnadseffektivt. Se även 

förslag 4. 

2.2 Ansvar och förväntningar på lokala och regionala aktörer 

I uppdraget ingick att analysera vilka förutsättningar kommuner, regioner och andra relevanta 

aktörer på lokal och regional nivå har för att styra mot minskade utsläpp, så att klimatmålen 

nås. För att kunna beskriva och analysera vilka förutsättningar som finns, behöver de aktörer 

som kan och bör arbeta drivande för klimatomställning identifieras, och hur de agerar idag 

beskrivas. Deras förutsättningar påverkas av bland annat förväntningar och nuvarande roll; 

rådighet och möjlighet att påverka utsläpp; miljö-, ekonomiska, samhälleliga och geografiska 

förutsättningar; hinder i genomförandet av åtgärder men också möjligheter som kan förstärkas 

och utvecklas. Det är på lokal och regional nivå som mycket av den nationella klimatpolitiken 

ska realiseras och genomförandekapaciteten hos lokala och regionala aktörer får således stor 

inverkan på implementeringen av nationella styrmedel och takten i klimatomställningen. 

Ansvar och förväntningar på kommuner och regioners klimatomställning 

Kommuner och regioner är de viktigaste beslutsfattande organisationerna inom vårt uppdrag. 

Kommuner omsätter cirka 645 miljarder kronor per år och regionerna 366 miljarder kronor per 

år. Deras kärnuppdrag handlar om att försörja invånarnas grundläggande behov inom 

utbildning, bostäder, renhållning, hälso- och miljöskydd samt kollektivtrafik. Genom fysisk 

planering, länstransportplanering och byggnation formas de fysiska ramarna för samhället, och 

politiska beslut och prioriteringar driver på samhällsutvecklingens riktning.  Sett ur ett 

politiskt implementeringsperspektiv är den lokala och regionala nivån med sitt breda 

ansvarsområde och närhet till samhällsbyggnad och samhällsutveckling en viktig operativ del i 

omsättning av nationell klimatpolitik.  

De aktörer som arbetar med lokala och regionala klimatfrågor innefattar förutom kommuner 

och regioner även andra offentliga aktörer med lokalt och regionalt inflytande som 

kommunförbund, länsstyrelserna och olika myndigheter utifrån sina uppdrag och 

instruktioner, samt andra viktiga aktörer som verkar lokalt och regionalt som företag, 

organisationer och civilsamhälle. Förutom Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns flera 

olika medlems- och expertorganisationer som energikontor, Klimatkommunerna med flera 

som har en viktig stödjande roll i lokalt och regionalt klimatarbete, tillsammans med nätverk 
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och olika typer av projekt och initiativ, till exempel Viable Cities, Borgmästaravtalet10,  

Glokala Sverige och WWFs One Planet City Challenge.     

Nationell styrning 

Kommunallagen (2017:725) styr både kommuners och regioners verksamhet, tillsammans 

med ett antal andra lagar som förvaltningslagen (2017:900), hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30), lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, miljöbalken, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), plan- 

och bygglagen ([2010:900], nedan PBL), skollagen (2010:800), socialtjänstlagen (2001:453), 

lagen (2010:1065) om kollektivtrafik där flera har tydliga syften gällande klimatomställning 

och hållbarhet. Inom fysisk planering är PBL central. Den syftar till att ”...främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer...” (1 kap. 1 § PBL). All planläggning ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter 

enligt PBL. Begreppet klimataspekter innefattar både klimatanpassning och minskad 

klimatpåverkan.  

Miljöbalkens portalparagraf innebär att lagen syftar till främjandet av en hållbar utveckling för 

nuvarande och kommande generationer. Fast klimat inte omnämns specifikt har till exempel 

Klimaträttsutredningen i sitt betänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21) fastställt att 

klimatperspektivet ingår i miljöbalkens mål och ska beaktas i tillämpningen.  

I upphandlingslagstiftning har samhälleliga mål som miljöskydd, högre resurs- och 

energieffektivitet och minskad klimatpåverkan en framträdande roll. Nya kompletterande 

förslag på krav finns även framtagna för att stärka klimathänsyn i offentlig upphandling såsom 

lagen om offentlig upphandling med flera. Förslagen finns dels i promemorian En skyldighet 

att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31) och dels i 

utredningen Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15). 

Kärnuppdragen utgörs av implementering av dessa regelverk, och i frågor som till exempel 

fysisk planering, transportplanering, upphandling, miljötillsyn och regional utveckling anges 

alltså redan att klimathänsyn ska tas. 

Det klimatpolitiska ramverket med klimatlag, klimatmål och klimatpolitiskt råd ska skapa en 

tydlig och sammanhängande klimatpolitik för att säkerställa långsiktiga förutsättningar för 

näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att Sverige ska nå sina 

klimatmål. I nuvarande utformning styr klimatlagen dock endast regeringens klimatarbete, och 

därmed endast indirekt näringsliv och samhälle. Detta kan leda till en otydlighet kring 

klimatlagens relevans för lokala och regionala aktörer, och därmed kan klimatlagens 

potentiella samlande och förstärkande effekt för den lagstiftning som nämns ovan utebli. För 

att inkludera regioner och kommuner i klimatlagen behövs enligt länsstyrelsens bedömning en 

 

 

10 Borgmästaravtal inom EU för klimat och energi för lokala och regionala myndigheter som frivilligt 

åtar sig att implementera EUs klimat- och energipolitiska mål Covenant of Mayors  

(borgmastaravtalet.eu) 
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särskild utredning och en ökad tydlighet kring klimatdata och uppföljning, mer om detta i 

förslag 4 som beskrivs i kapitel 4.4.  

Utöver dessa lagar behöver klimatomställning gå i takt med och där möjligt stärka civil 

beredskap och totalförsvaret. I utredningen om civilt försvar Struktur för ökad motståndskraft 

(SOU 2021:25) föreslogs en ny beredskapsförordning som skulle ersätta nuvarande lagen 

(2006:544) om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Den föreslagna lagens syfte är att kommuner och regioner ska 

minska sårbarheten i sin verksamhet, ha en god förmåga att hantera fredstida krissituationer, 

och kunna lösa sina uppgifter inför och under höjd beredskap. Klimatförändringar kan orsaka 

krissituationer, och olika klimatåtgärder kan bidra till att minska kommuner och regioners 

sårbarhet, exempelvis kan effektiviseringar ge minskat behov av drivmedel. 

Internationell styrning 

Styrning från EU-nivå har en betydande påverkan genom regelverk och finansiering av det 

som kan och bör göras lokalt och regionalt inom klimatomställning. EUs omfattande arbete 

FitFor55 kommer att få allt större genomslag ända ner på lokal och regional nivå, till exempel, 

inte minst inom transportområdet där exempelvis förnybartdirektivet (Europaparlamentets och 

rådet direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av energi av 

användningen av energi från förnybara energikällor) sätter krav på en stegvis ökande andel 

biobaserade drivmedel inom EU vilket implementerats i Sverige i form av reduktionsplikten. 

Ett annat exempel inom transportområdet är direktivet om främjande av rena och 

energieffektiva vägtransportfordon (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 

av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och 

energieffektiva vägtransportfordon (Clean Vehicles Directive)) som implementeras 1 juni 

2022 i svensk lagstiftning och som ställer krav på andelen el- eller vätgasfordon för offentliga 

verksamheters transporter. Andra exempel är pågående revideringar av 

Energieffektiviseringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 

25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 

2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG) som bland annat 

ställer krav på offentlig sektors arbete med energieffektivisering men där även offentlig 

upphandling11 kommer att beröras. Den globala marknaden utgör ett dynamiskt system som 

kan både underlätta eller försvåra lokalt och regionalt klimatarbete. Sverige är exempelvis 

beroende av importerade fordon och arbetsmaskiner vilket begränsar utbudet som finns 

tillgängligt även om lokala, regionala eller nationella mål sätts för elektrifiering av fordons- 

och arbetsmaskinsparken. 

Det finns även internationella målsättningar som Parisavtalet (som koldioxidbudgetar tar 

avstamp i), Borgmästaravtal och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som många 

lokala och regionala aktörer aktivt arbetar med. 

 

 

11 Energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU som ändrades 11 december 2018.  

Art 6 anger att 3% av offentligt ägda byggnader ska renoveras för att nå klassningen nära-noll-

energibyggnad (vilket definieras i Boverkets byggregler). Art 7 handlar om offentlig upphandling varor 

och tjänster. 
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Övriga lokala och regionala aktörer 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har likt regionen ett regionalt ansvar men såväl ansvarsområden som uppdrag 

och organisationsform skiljer sig åt. Länsstyrelsen agerar utifrån förordningen (2017:868) med 

länsstyrelseinstruktion (nedan länsstyrelseinstruktionen) samt årligt regleringsbrev från 

regeringen. Länsstyrelsen ska enligt instruktionen verka för att nationella mål får genomslag i 

länet och arbeta sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv. De årliga 

regleringsbrevens lydelse varierar, för 2022 anges inom energi och klimatuppdraget att 

länsstyrelsen ska leda och samordna det regionala arbetet med genomförande av de regionala 

energi- och klimatstrategierna. 

Länsstyrelserna är statens regionala representant. I Sveriges nationella energi- och klimatplan 

inskickad till EU i januari 2020 anges länsstyrelserna som garant för att de av regeringen 

beslutade nationella målen genomförs (Infrastrukturdepartementet 2020). 

Länsstyrelserna följer årligen upp samtliga miljömål ur regional synpunkt och har även 

omfattande uppdrag inom miljöskydd, samhällsskydd och beredskap, planfrågor, natur- och 

kulturmiljöskydd, jordbruksstöd och ersättningar, landsbygdsutveckling, social hållbarhet med 

mera.  

Energikontor och Energi- och klimatrådgivning  

Ett flertal olika organisationer verkar på lokal och regional nivå för att stötta offentlig sektor, 

näringsliv, civilsamhälle och medborgare i klimatomställning genom rådgivning, projekt och 

nätverkande. Energikontoren är en viktig part inom denna grupp och har bland annat uppdrag 

att stötta och samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen. I Sverige finns totalt 

16 regionala energikontor, varav del flesta ingår i en regionorganisation eller basfinansieras av 

regionen.  

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri tjänst till privatpersoner, 

näringsliv och organisationer i energifrågor inklusive energieffektivisering. Den finansieras av 

Energimyndigheten efter ansökan från respektive kommun.   

Nätverk, grupper och initiativ 

Många aktörer samlas inom nätverk och kring olika initiativ för att sprida och dela kunskap, 

erfarenheter och samverka inom klimatfrågor. Dessa har en viktig roll att både agera mellan 

sektorer, sprida kunskap, teknik och innovation och skapa mötesplattformar. Finansiering och 

uppdrag kan variera, men samtliga har en viktig roll genom att samla aktörer och intressenter 

kring gemensamma utmaningar. Inom transporter och förnybara drivmedel har BioDriv Öst, 

BioFuel Region och Biogas Syd med flera skapats för att främja biodrivmedelsproduktion och 

-användning samt transportomställning generellt.  
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Inom bygg- och fastighetssektorn agerar bland andra beställarnätverken BeBo12 och BeLok 

som spridare av kunskap och erfarenheter. Dessa finansieras av Energimyndigheten och driver 

på utvecklingen genom metod- och teknikutveckling bland annat genom stöd vid 

innovationsupphandlingar. 

Klimatkommunerna är en förening för att samla kommuner och regioner som arbetar aktivt 

med lokalt klimatarbete och som agerar via erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning 

av goda exempel med syfte att nå ut till alla kommuner i Sverige. Ytterligare ett program som 

samlar kommuner är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities med syfte att driva 

på klimatomställning och hållbar utveckling i städer (kommuner i samverkan med andra 

organisationer) och driva på omställningsprocessen genom årliga klimatkontrakt och stödja 

innovativ utveckling för snabbare och rättvis omställning. Programmet startade 2019 med nio 

kommuner, och har 2022 vuxit till att omfatta 23 kommuner och fem myndigheter. Sju av 

Viable Cities-kommunerna har under 2022 valts ut att delta i EUs mission om 100 

klimatneutrala städer 2030.   

Näringsliv 

Näringslivet är en del av regional och lokal klimatomställning. I lokala initiativ som Uppsala 

klimatprotokoll (initierat av Uppsala kommun) och Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- 

och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30) är företag en viktig part. Företag deltar även i 

regionala klimatinitiativ som Västra Götaland ställer om och Färdplan för ett hållbart Uppsala 

län. Förslag om näringslivets klimatomställning hanteras dock inom det parallella uppdraget 

till Tillväxtanalys. Lokalt och regionalt näringsliv påverkas av offentlig upphandling, där brist 

på klimatkrav kan fördröja företagens klimatomställning. Olika branscher har tagit fram 

klimatfärdplaner inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige, och där påpekas vikten av 

offentlig upphandling som pådrivare. Beställarnätverken BoBo och BeLok har nämnts ovan 

och har en viktig roll för utvecklad kravställning till företag. 

Det finns många regionala nätverk för näringslivsutveckling som kan ha en viktig roll för 

minskad klimatpåverkan, till exempel CleanTech Östergötland och Lindholmen Science Park.  

Ofta är dessa kopplade till universitet och högskolor.  

För ökad lönsam energieffektivisering har kommunal och regional tillsyn en viktig funktion, 

liksom energi- och klimatrådgivningen som kan erbjuda stöd och energikontoren som kan 

erbjuda deltagande i olika nätverk och andra former av erfarenhetsutbyte och projekt. Det 

finns lagkrav som ska verka pådrivande förutom där det inkluderas i tillståndsprocessen, 

såsom lagen (2014:266) om energikartläggning för stora företag.  

Näringslivet står inför en elektrifieringsprocess bort från fossila bränslen för både 

industriproduktion och för transporter. Samarbete med kommunal planering och med 

elnätsföretag är viktig för en effektiv övergång. Flexibel elanvändning, batteri- och 

vätgaslager och spillvärmefrågor är viktiga komponenter i det nya energilandskapet, liksom 

lokal elproduktion via kraftvärmeverk, solceller och vindkraft. Lokal elproduktion från till 

 

 

12 Mer information om beställarnätverken BeBo och BeLok finns deras hemsidor: bebostad.se 

respektive belok.se 
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exempel massabruk kan vara viktiga komponenter i ett lokalt effektivt energisystem, liksom 

omhändertagande av spillvärme.  

Det finns olika investeringsstöd och utvecklingsstöd, som Klimatklivet, stöd för investeringar 

i laddinfrastruktur och Industriklivet, mer information om dessa stöd finns hos 

Naturvårdsverket, Energimyndigheten och länsstyrelserna. För näringslivets 

klimatomställning hänvisas i övrigt till det parallella uppdraget till Tillväxtanalys. 

Civilsamhälle och medborgarna 

Civilsamhället, som ideella föreningar, har en roll i lokal och regional klimatomställning, inte 

minst ur ett demokratiperspektiv då det involverar medborgarna. Exempel på klimatåtgärder i 

civilsamhället är Klimatkampen (Uppsala kommun 2022), en tävling för föreningsaktiva barn 

som Uppsala kommun anordnar. Genom att gå, cykla, ta bussen eller samåka till 

fritidsaktiviteten samlar alla i laget tillsammans ihop poäng. Det finns även nationella initiativ 

som ett projekt där bland annat riksidrottsförbundet ska ta fram en metod för att minska resor 

med hög klimatpåverkan inom idrotten (Riksidrottsförbundet 2021). Av tidsskäl har 

civilsamhället inte inkluderats i genomförandet av uppdraget, läs mer om avgränsningar och 

prioriterade aktörer i kapitel 1. En separat utredning om civilsamhällets bidrag till 

klimatomställningen kan behövas, gärna med särskild fokus på beteendevetenskap.  

Medborgarperspektivet är viktigt för minskad klimatpåverkan och omfattar mer än 

civilsamhället i form av föreningar. Kommuner och regioners verksamhet är den del av det 

offentliga samhället som medborgarna oftast kommer i kontakt med och som formar vår 

vardag. Funktionsblandad, grön och trygg bebyggelsestruktur gör det inbjudande och möjligt 

att kunna förflytta sig genom gång, cykling och kollektivtrafik. Om den offentliga sektorn inte 

arbetar aktivt och tydligt med minskad klimatpåverkan, kan inte heller medborgarna förväntas 

ta något större klimatansvar.    

Universitet och högskolor  

Universitet och högskolor har en viktig roll i klimatarbetet även regionalt och lokalt och deltar 

ofta i regionala och lokala klimatråd och klimatinitiativ. Studentarbeten är viktiga både för 

kommuner och andra organisationer men även för studenterna och institutionerna som får 

inblick i de olika förutsättningar som finns för lokal och regional klimatomställning. Detta 

inkluderar den variation av hinder och möjligheter som till exempel utspridd bebyggelse utgör 

och olika industriers behov av att lösa klimat- och energifrågor integrerat med andra frågor 

som till exempel utveckling av nya produkter, arbetsmiljöfrågor med mera. Det finns behov av 

fortsatt forskning och utveckling för innovativa sätt att kostnadseffektivt förbättra själva 

implementeringsmetoderna för olika redan kända lösningar. Dessa lösningar är inte 

begränsade till tekniska frågor, utan organisatoriska och beteendemässiga frågor kan vara helt 

avgörande för klimatomställningen.  

Ett framgångsrikt exempel är STUNS som är en stiftelse för samverkan mellan universiteten i 

Uppsala, näringsliv och samhälle. Bland annat organiserar och förmedlar STUNS Energi varje 

år studentarbeten inom Uppsala Energy Stories, där tröskeln för medverkan från företag och 

organisationer minskas genom att STUNS bidrar vid handledningen av studenterna.   
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2.3 Kommuner och regioners rådighet och handlingsutrymme idag, var finns 

möjligheterna 

 

Förutsättningar och möjlighet att påverka 

Kommuner och regioner har olika geografiska och demografiska förutsättningar som 

tillsammans med näringslivsstrukturen ger en stor ekonomisk variation mellan kommuner i 

landet. Kommunerna påverkas av bland annat inflyttning till storstadsområden och vissa 

industrialiserande områden, en alltmer åldrande befolkning på landsbygden och att 

invandringen från andra kommuner och länder varierar mellan åren och kan vara svår att 

förutsäga med tillräcklig framförhållning.  

Ekonomisk utjämning sker till viss del på nationell basis och kommuner och regioner har 

möjlighet att ta del av riktad finansiering från exempelvis Europeiska Regionalfonden eller 

Nordic Periphery programmet. Dessa täcker dock inte upp helt för exempelvis demografiska 

skillnader som påverkar både inkomster och utgifter i kommunen. Kapaciteten att ansöka om 

medel och stöd varierar också kraftigt mellan kommuner, vilket beskrivs bland annat i den 

rapport som Energimyndigheten med flera låtit ta fram inom ramen för arbetet i Rådet för 

hållbara städer där kommuners förutsättningar att söka finansiellt stöd och kunskap för att 

främja arbetet med hållbar omställning undersökts (WSP 2021). Rapporten visar att det finns 

stora skillnader mellan kommuners kapacitet att ta del av medel och stöd genom utlysningar 

där större och mer sökvana kommuner oftare lyckas få medel och stöd medan mindre sökvana 

kommuner upplever stor konkurrens och svårigheter att lyckas. Många kommuner bedömer att 

de inte har tid eller rätt kompetens för att söka externa medel. Vissa, oftast mindre kommuner, 

upplever även svårigheter att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och drivkraft. 

Detta kan ytterligare försvåra i kommuner där klimatomställning inte är prioriterad eller kan 

prioriteras. Allt fler tvingande regelverk, till exempel från EUs program Fit for 55, har 

omställningsfokus som på lokal och regional nivå ställer allt högre krav på kompetens och 

förmåga att inhämta information och stöd. 

Andra delar där förutsättningar skiljer mellan kommuner rör de kommunala bolagen. Vissa 

kommuner har genom sina kommunala energibolag och i vissa fall kollektivtrafikbolag stora 

möjligheter att påverka de lokala utsläppen, medan andra anlitar privata energibolag eller 

ingår i regional kollektivtrafikförsörjning vilket minskar rådigheten att driva på 

klimatomställningen i dessa områden.   

Kommuner och regioner har rådighet inom flera områden som påverkar olika utsläppssektorer. 

Av speciell betydelse för klimatomställning som utpekas i uppdraget är planeringsfrågor 

(inklusive fysisk planering, gestaltad miljö och transportplanering), regional utveckling, 

energi- och klimatrådgivning och energieffektivisering, samt upphandling och 

beteendepåverkande insatser. Samtidigt, den komplexa utmaning som klimatomställningen är, 

medför att det behövs en mer genomgående integrering av klimathänsyn i samtlig verksamhet 

under kommunalt och regionalt ansvar vilket gör att i princip samtliga områden kan omfattas 

mer eller mindre.  

I tabell 1 finns några exempel på möjliga åtgärder. 
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Tabell 1. Exempel på åtgärder inom olika utsläppssektorer där kommuner och regioner har rådighet. 

Utsläppssektorer 
 
 
Områden med  
kommunal och  
regional rådighet 

Transport och 
arbetsmaskiner 

Industri Uppvärmning  
och el 

Jordbruk Övrigt, t.ex. 
köldmedia 

Komplettering: 
konsumtions-
perspektiv 

Komplettering: 
kolinbindning/ 
LULUCF 

Kommentar Området omfattas 
av det parallella 
uppdraget till 
Trafikanalys. 

Området 
omfattas av 
det parallella 
uppdraget till 
Tillväxtanalys
. 

Området 
omfattas av det 
parallella 
uppdraget till 
Tillväxtanalys. 

Området omfattas 
av det parallella 
uppdraget till 
Tillväxtanalys. 

   

Fysisk planering Främja 
funktionsblandad 
bebyggelse, 
laddinfrastruktur 

 
Främja möjlighet 
för spillvärme och 
fjärrvärme 

Begränsa intrång 
på jordbruksmark, 
främja förnybar 
energiproduktion 
parallellt  

   

Transportinfrastruktur 
Trafikplanering 

Främja 
laddinfrastruktur 

    
Verka för 
transporteffektiv
t samhälle  

 

Regional utveckling Driva regionala 
planer för fossilfria 
drivmedel och 
laddinfrastruktur 

      

Gestaltad livsmiljö Skapa trygg, 
inbjudande miljö 
för gång, cykel, 
kollektivtrafik 

    
Verka för 
funktionsblanda
de miljöer med 
närhet till 
service, 
grönområden 
mm. 

Bygga i trä,  
träd för 
kolinbindning 

EKR, energi- och 
effekteffektivisering 

Kampanjer, 
information och 
rådgivning för 
privatpersoner, 
föreningar och 
företag inklusive 
laddinfrastruktur 

Information, 
rådgivning 
och projekt 
för företag 
 
Energitillsyn 

Information och 
rådgivning för 
privatpersoner, 
föreningar och 
företag 

    

Upphandling:  
LCC-perspektiv/ 
finansiering 

Krav på fossilfria 
drivmedel samt 
effektivisering 

Krav på 
minskad 
klimat-
påverkan  

LCC för 
ekonomisk 
drivkraft för 
energi-
effektivisering 

Upphandling av 
större andel 
växtbaserade 
livsmedel 

 
Krav på 
minskad 
klimatpåverkan 
från bygg och 
anläggning, 
transporter med 
mera 

 

Beteendepåverkan Initiativ som 
Vintercyklisten, 
vandrande 
skolbussen mm 
Klimatväxling 
Info om lokala 
resmål 
Parkeringsavgifter  

Lokala 
nätverk med 
gemen-
samma 
målsättningar 

 
Initiativ för 
minskat matsvinn 
 
Initiativ för mer 
växtbaserade 
livsmedel 

 
Offentliga 
måltider – val av 
livsmedel och 
minskat svinn 

 

Andra relevanta områden 
 

Tillsyn Avfallsplaner Tillsyn 
 

Avfallsplaner Ökad kolinbindning 
via minskad 
utdikad areal 

 

Transporter och arbetsmaskiner 

Potential för omställning till fossilfria transporter och minskat trafikarbete varierar hos olika 

aktörer. Genom upphandling av varor och tjänster har kommuner och regioner möjlighet att 

kräva att leverantörer använder effektiva och fossilfria transporter. Förutsättningar att kraven 

möts är högst inom områden med väl utvecklad infrastruktur för såväl biodrivmedel och 

laddning av laddbara fordon, samt där åkerier och transportföretag har investerat i fordon som 

kan drivas med förnybara drivmedel eller el. Där infrastrukturen är mindre utbyggd och 
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transportföretagen färre upplever många kommuner svårigheter att handla upp transporter med 

mindre klimatpåverkan även om det skulle ge drivkraft för och basunderlag för de företag som 

ställer om.   

Regioner med kollektivtrafikansvar är en viktig aktör gällande fossilfrihet inom 

kollektivtrafiken, antingen som drivande part eller i samverkan med kommunala eller privata 

aktörer. Regioner och kommuner har goda möjligheter att påverka sina klimatutsläpp genom 

att se över den egna fordonsflottan utifrån behov och klimatpåverkan (för exempel se BioDriv 

Öst 2020) samt bidra till en bredare omställning. Detta kan ske exempelvis genom att själv ta 

initiativ till att bjuda in parter att bygga ut publik infrastruktur för biodrivmedel och 

laddstationer, bidra till ett marknadsmässigt intressant underlag genom upphandlade bussar, 

taxi med mera för att stimulera privata aktörer att producera och distribuera biodrivmedel och 

bygga ut laddinfrastruktur. 

Genom länstransportplaneringsansvar har regionerna ytterligare en roll i omställningen till 

effektiva och fossilfria transporter där ramarna sätts i den nationella planen och genom 

samfinansiering av åtgärderna. I samverkan med kommuner, Trafikverket och länsstyrelsen 

kan länstransportplaneringen stötta investeringar i transporteffektiviserande åtgärder som 

cykelinfrastruktur, anläggning av cykel- och annan parkering i närhet till hållplatser och 

stationer, och planera för enkla övergångar mellan fordonstyper vid knutpunkter. Även 

trygghets- och framkomlighetsåtgärder för fotgängare samt trafiklugnande åtgärder verkar för 

att främja alternativa färdmedel till bilen och på så sätt minskar utsläppen. Genom att sänka 

hastigheten för vägtrafikanter är det möjligt att minska direkta utsläpp från fossila fordon 

samtidigt som buller minskas och trygghet ökar. Restriktioner som minskar bilens attraktivitet 

kan också öka andelen alternativa mobilitetslösningar.   

Förutsättningarna att arbeta med olika former av transporteffektivisering varierar mycket i 

landet. Städer och tätorter har tack vare densitet och utbud av service, bostad och arbetsplatser 

med mera större möjligheter till effektivare transporter utan egen bil än vad det finns på 

landsbygden. Olika lösningar behövs därför på olika ställen. Samtidigt finns ett behov av att 

identifiera möjligheter utifrån resvaneundersökningar och andra dataunderlag på samtliga 

platser för att hitta de lösningar som möter behoven i största utsträckning.   

Tillgång till biodiesel har möjliggjort för aktörer med dieselfordon (både vägtrafik och 

arbetsmaskiner men också flyg- och sjöfart) att köra på biodrivmedel utan att behöva investera 

i fordon med ny teknik. Samtidigt ökar efterfrågan på biodiesel i låginblandning med fossil 

diesel i linje med reduktionspliktens krav för vägtrafik och i samband med att arbetsmaskiner, 

flyg och sjöfart börjar ställa om till fossilfri drift. Mot bakgrund av de ökade 

drivmedelspriserna bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina, finns det en 

proposition från maj 2022 om att pausa den successiva höjningen av kraven i 

reduktionsplikten för 2023 (prop. 2012/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin 

och diesel 2023). Energimyndigheten har också fått i uppdrag att analysera om kraven i 

reduktionsplikten bör ändras för åren 2024-2030. Produktionen av biodiesel ökar inte i en takt 

som möter efterfrågan, även om investeringsstöd genom Klimatklivet och Industriklivet och 

olika initiativ för nya produktionsanläggningar finns. Utvecklingen sker snabbare inom teknik- 

och marknadsutveckling av elektrifierade transporter med en alltmer utbyggd laddinfrastrukur. 

Det sker även en snabb utveckling för energiteknik som ger mer flexibel elanvändning vilket 

ger ökade möjligheter till anslutning av laddinfrastruktur även i områden med kapacitetsbrist 

för elnäten.  
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Fysisk planering och gestaltad livsmiljö 

Gällande planering har kommunen ett heltäckande ansvar genom det så kallade 

planmonopolet, det vill säga att endast kommunen har befogenhet att bestämma om 

detaljplaneläggning ska ske och att anta en detaljplan (1 kap. 2 § PBL). För övergripande och 

långsiktig utveckling av den fysiska miljön används kommunal översiktsplanering för 

vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Boverket (2020) har tagit fram en vägledning för 

hur översiktsplanering kan leda till minskad klimatpåverkan för att stödja kommunernas 

arbete. Boverket (2021) har även beskrivit hur ett verktyg för bedömning av planers 

klimatpåverkan skulle kunna utformas. Med god planering kan bland annat transportbehoven 

och dess klimatpåverkan minska. Kommuner kan till exempel planera in så kallade 

mobilitetshubbar som rymmer olika möjligheter för resor och transport som exempelvis 

kollektivtrafik, taxistation, cykelparkering och bilpool. Mobilitetshubben kombineras ofta med 

laddplatser, cykelservice, paketutlämning och drop-in-arbetsplatser.  

Kommuner har en avgörande roll i gestaltandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Både i 

rollen som myndighetsutövare och i rollen att utveckla och förvalta allmän platsmark, men 

även som byggherre, fastighetsägare, markägare och hyresvärd. Rådet för hållbara städer 

inrättades 2017 och fick i mars 2022 förlängt uppdrag till 2030. Rådet ska föra dialog, 

samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Rådet ska också skapa 

förutsättningar för myndighetssamarbete som ska öka takten för arbetet med hållbara städer, 

inklusive policyn för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110). Rådet utvecklar och förvaltar 

webbplatsen Hållbarstad.se som en plattform för kunskapsstöd och möjligheter till 

finansiering för utveckling av mer hållbara städer och samhällen. 

Riksdagen antog 2018 följande mål och delpreciseringar inom området gestaltad livsmiljö: 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle 

med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 

utvecklingen av den gemensamma miljön. 

Hur de rumsliga strukturerna formas, och mark och vatten används bidrar på olika sätt till 

samhällsutmaningarna och dess lösningar. Många frågor behöver ses och hanteras utifrån ett 

kommunövergripande perspektiv. Regional planering kan användas för att hantera 

kommunöverskridande frågor som klimat, detta sker i Stockholm, Skåne och Halland. 

Boverket (2022) har i samverkan med andra myndigheter i Miljömålsrådet lämnat förslag om 

ramverk för nationell planering i syfte att utveckla arbetsformer som ger stöd för att snabbare 

kunna göra avvägningar mellan olika intressen, men också för att möjliggöra ett kraftfullare 

genomförande av strategier, program och planer som syftar till omställning. 

 

Uppdraget till länsstyrelsen om att lämna underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen 

omfattar inte klimatanpassning, även om åtgärder för klimatanpassning ofta medför 

synergieffekter med klimatomställning. Exempelvis kan mer grönska i städer bidra både till 

klimatanpassning (temperaturbalansering, fördröjning och absorption av vatten med mera) och 

minskad klimatpåverkan genom kolinbindning i biomassa och mark, en mer attraktiv livsmiljö 

som lockar till mer gång, cykel och kollektivtrafik samt minskat behov av kylning av 

byggnader. Där så är relevant eftersträvas synergieffekter med klimatanpassning även om 

dessa inte är prioriterade i uppdraget. 
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Energi 

Kommuner ska enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ha en aktuell plan för 

tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Det finns i varierande grad 

aktuella energiplaner idag, och med olika utformning, till exempel kan de ha utformats som 

energi- och klimatstrategier med mål om energieffektivisering eller klimatomställning. En 

studie visar att endast hälften av 100 svarande kommuner har angett att det finns en aktuell 

energiplan (Trygg och Skill 2022). Det finns förslag om att uppdatera lagen om kommunal 

energiplanering, bland annat i Miljömålsrådets årsrapport 2022, vilket medför att det i detta 

uppdrag förutsätts att det tillsammans med uppdragen i Elektrifieringsstrategin pågår en 

process för uppdatering som också inkluderar frågor om laddinfrastruktur och flexibel 

elanvändning. Många områden i Sverige upplever kapacitetsbrist för elnäten, vilket 

accelereras då det etableras eleffektkrävande verksamheter som datacenters som också ökar 

behovet av uppdaterade kommunala energiplaner och regionala dialoger i frågan. Kommuner 

har också ett stort ansvar vad gäller energiförsörjning även i händelse av störd drift, 

framförallt för att kunna trygga viktiga samhällsfunktioner som vatten, avlopp och 

kommunikationer.  

Även om kommuner med hel- eller delägda energibolag för fjärrvärmeproduktion och 

distribution, samt elproduktion och distribution, har större rådighet och kunskap i fråga om 

energiområdet än kommuner utan en energiverksamhet, är det viktigt att samtliga kommuner 

engagerar sig i energiplanering både för kommungeografin samt för den egna verksamheten. 

Genom den kommunala tillsynen sker kunskapsutbyte med lokala företag och verksamheter. 

Energi är en del av tillsynen där förelägganden kan ske om energikartläggningar eller 

energieffektiviseringsplaner med åtgärder inte genomförs i en rimlig takt. Den kommunala 

energi- och klimatrådgivningen stöttar privatpersoner, företag och organisationer i respektive 

kommun och får regionalt stöd via Energikontorens regionala samordnare.  

Kommuner och regioner har omfattande egna innehav av fastigheter vilket innebär stora 

möjligheter att påverka det egna arbetet med energieffektivisering. De har även som stor 

hyresgäst möjlighet att ställa krav på fastighetsägare. Vissa kommunala bostadsbolag är aktiva 

i nätverk som BeBo som samordnas av Energimyndigheten, och kan visa på halvering av 

energianvändningen i de områden där energieffektiviserande renovering genomförs. Det finns 

dock betydande potential för ytterligare långsiktigt lönsam energieffektivisering. 

Länsstyrelsen i Skåne kan efter flera projekt i länet konstatera att ”Skånska kommuner slösar 

bort nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. En tredjedel av 

energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade 

genomfört lönsamma energiinvesteringar.” (Länsstyrelsen Skåne u.å.). Det finns all anledning 

att anta att det ser likadant ut i övriga län. Som tidigare nämnts finns det även EU krav 

gällande energieffektivisering för offentlig sektor. 

I framtiden kan tillgången på spillvärme komma att öka genom fortsatta etableringar av 

datacenter samt en ökande produktion av vätgas för industrins och transporternas behov. 

Därmed ökar möjligheterna att med förutseende planering utnyttja denna värme för 

bebyggelsen i närområdet, genom långsiktiga strategier för fjärrvärmeledningar. Boverkets 

byggregler premierar i dagsläget inte delad energi. Reglerna gav fram till ändringarna 2020 en 
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betydande fördel till värmeproduktion på den egna tomten med värmepumpar13. 

miljöcertifieringssystem för byggnader kräver ofta att byggreglerna ska klaras med god 

marginal, vilket gör att gemensamma system som fjärr- och spillvärme kan tryckas undan 

både från nybyggnation och i befintliga områden. Det finns exempel där kommunala 

bostadsbolag kopplar bort vissa av sina fastigheter från fjärrvärmenätet och installerar 

bergvärme, trots att orten befinner sig i ett område med närmast akut kapacitetsbrist för 

elnäten. 

Med minskad efterfrågan på fjärrvärme minskar även förutsättningarna för samtidig el- och 

fjärrvärmeproduktion genom kraftvärme. Denna lokala elproduktion är särskilt viktig i 

områden med kapacitetsbrist för elnäten och har även en viktig funktion för god beredskap 

genom möjlighet till så kallad ödrift. Ett vanligt missförstånd är att solceller på taket skulle 

kunna ge el i händelse av störning för elnätet. Dock fungerar inte solceller i allmänhet som en 

ödrift om inte systemet konstruerats för detta, till exempel med batteribackup. Kommunal 

energiplanering är tätt sammanvävt med kommunala risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärder.    

Upphandling 

Upphandlingsmyndigheten (2021) uppskattar i en miljöspendanalys att klimatpåverkan från 

offentlig upphandling uppgår till cirka 23 miljoner ton koldioxidekvivalenter i ett 

konsumtionsperspektiv. Detta utgör ungefär en fjärdedel av Sveriges totala klimatpåverkan då 

konsumtionen inräknas. Kommunerna och deras bolag beräknades stå för cirka 12 miljoner 

ton av detta och upphandlingar och utbetalningar sker för nästan 400 miljarder kronor. 

Regionerna står för cirka 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter och upphandlingar och 

utbetalningar sker för mer än 200 miljarder kronor. Stora upphandlingar görs även av 

myndigheter som Trafikverket med flera.  

De flesta av kommuners och regioners verksamheter och upphandlingar innebär 

klimatpåverkan på ett eller annat sätt, såsom för bygg- och anläggningsprojekt, fastighets- och 

markskötsel, upphandling av varor och tjänster som fordon, utrustning, vård och omsorg med 

dess lokal-, transport-, förbrukningsmedels- och livsmedelsbehov och så vidare.    

För nya byggnader finns från 1 januari 2022 numera krav på klimatdeklaration för 

byggmaterial, mer information finns på Boverkets webbplats.  

Livsmedelsverket (2022) har följt upp kommunernas arbete med att aktivt minska de 

offentliga måltidernas klimatpåverkan, och noterar att trots att det saknas nationella klimatmål 

för den svenska livsmedelskonsumtionen har var tredje kommun gått före och infört egna 

klimatmål för maten som serveras i skolan, förskolan och äldreomsorgen. I Aktuell hållbarhets 

(2022) kommunrankning anger 71% av de svarande att de har ett systematiskt arbete för att 

minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar. 

Som tidigare nämnts driver EU också på inom området offentlig upphandling och offentlig 

verksamhet. EU-direktivet Clean Vehicles Directive (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/33) implementeras nu i svensk lagstiftning och påverkar offentlig verksamhets 

 

 

13 Om värmepumparna är placerade på den egna tomten räknas inte utvunnen energi från marken in i 

officiell statistik för använd energi för byggnaden. 
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fordonsflotta, inklusive hyrda, leasade och inköpta transporttjänster. Offentliga aktörer 

behöver ställa krav på en viss andel elfordon eller vätgas, så kallade nollutsläppsfordon. 

Cirkulär ekonomi och avfallsplaner 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antagits av 

kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för 

avfallshantering (15 kap. 41 § miljöbalken). En viktig del av avfallshantering är att öka den 

cirkulära ekonomin för ökad resurshushållning vilket också kan ge minskad klimatpåverkan, 

bland annat genom att använda den så kallade avfallshierarkin: i första hand förbyggande av 

avfall, därefter återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och som sista alternativ 

deponi. Deponering av brännbart eller komposterbart/biologiskt material är inte tillåten i 

Sverige vilket har gett en omfattande förflyttning bort från deponering, se data från Avfall 

Sverige i figur 11. 

 

Figur 11. Deponeringen har minskat för hushållsavfall samtidigt som materialåtervinning, biologisk behandling 

och energiutvinning ökat. Deponiförbudet utgjorde en pådrivande kraft. Källa Avfall Sverige. 

Ökad resurshushållning är möjligt inom många olika områden, allt från bygg- och 

anläggningssektorn till livsmedelssystemets olika delar, med minskat matsvinn hela vägen 

från jord till bord. Lokala och regionala aktörer är centrala i detta sammanhang, inte bara de 

offentliga utan hela den väv som företag, organisationer och civilsamhälle utgör. 

Regional utveckling   

Regionerna har en särskild roll som regionala utvecklingsaktörer och ska skapa förutsättningar 

för en utveckling som leder till en hållbar tillväxt i alla delar av landet och som utgår från de 

lokala och regionala förutsättningar som råder. SKR beskriver att det regionala 

utvecklingsansvaret är kopplat till länets geografi. Samtliga intressenter inom länets gränser, 

invånare, idéburen sektor, kommuner, statliga myndigheter, universitet/högskola och 
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näringsliv kan bidra till länets utveckling. På så vis skiljer sig det regionala 

utvecklingsuppdraget från regionernas övriga uppdrag, då den egna verksamheten utgör en 

mindre del av det som görs inom uppdraget gällande regional utveckling, till skillnad från 

hälso- och sjukvården, där regionens egen verksamhet står för merparten av verksamheten. 

Även länsstyrelserna har i uppdrag att främja länets utveckling på flera sätt, bland annat 

genom att främja samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra 

relevanta aktörer i länet. Förutom länsstyrelsernas uppdrag inom minskad klimatpåverkan och 

ökad klimatanpassning har länsstyrelserna uppdrag inom landsbygdsutveckling, 

infrastrukturplanering och regional tillväxt med mera. 

För regional utveckling är klimatomställningen en viktig del. Klimatförändringar är en av de 

samhällsutmaningar som genomsyrar den nationella strategin för hållbar regional utveckling 

(Skr. 2020/21:133). Strategin är vägledande för inriktningen av de regionala 

utvecklingsstrategierna och styrande för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete 

får användas till. Ett av de fyra strategiska områdena är tillgänglighet i hela landet genom 

digital kommunikation och transportsystem. Strategin ska även främja en ändamålsenlig 

medverkan från statliga myndigheter i det regionala utvecklingsarbetet. Projektmedel från de 

europeiska regionalfonderna, ERUF, går idag framförallt till sökvana aktörer som kan hantera 

den tillhörande administrationen. Den nya omgången av ERUF har en ännu större betoning på 

att åtgärderna som finansieras också ska ge minskad klimatpåverkan, vilket borde ge goda 

möjligheter för att ännu mer integrera klimatomställning i den regionala utvecklingen. Det kan 

dock noteras att de regionala utvecklingsprogrammen inte särskilt nämns i intervjuerna eller 

under temamöten som tydliga stöd eller kravställare i kommunernas och regionernas 

klimatarbete. 

Mycket arbete pågår, men mer kan göras 

Förutsättningarna som påverkar omställningsarbetet skiljer sig markant mellan olika lokala 

och regionala aktörer i landet. De flesta av Sveriges kommuner och regioner arbetar med 

klimatomställning i någon bemärkelse. I framkant finns som tidigare nämnts till exempel de 

kommuner som tecknat klimatkontrakt inom Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram 

som syftar till att snabba på klimatomställningen i städer till 2030. 23 kommuner är med i 

programmet och ambitionen är att senast 2030 ska alla kommuner vara med. Viktigt arbete 

görs också av de 43 kommuner och regioner anslutna till Klimatkommunerna, som på sikt vill 

inkludera alla Sveriges kommuner i klimatarbete genom ett klimatavtal. Som exempel på 

regionala program kan Västra Götaland ställer om nämnas där samtliga kommuner i regionen 

och flera andra aktörer medverkar. Genom att anta klimatlöften arbetar aktörerna med 

klimatåtgärder som följs upp gemensamt. Inom miljömålsarbetet ska samtliga län arbeta med 

åtgärdsprogram som bidrar till ökad miljömålsuppfyllelse. Ett exempel är hållbarhetslöften i 

Uppsala län som förutom klimat även har delar för biologisk mångfald och vatten. Det finns 

även framgångsrika lokala program som Uppsala Klimatprotokoll som startade 2010 och 

samlar lokalt näringsliv och organisationer. 

Kommuner och regioner har självstyrelse vilket ger stor möjlighet att själva utforma på vilket 

sätt arbetet med klimatomställning ska ske. Exempel på kommuner som tidigt satt ambitiösa 

mål för exempelvis fossilfri transport eller energieffektivisering finns på flera ställen i landet, 

och vissa har redan nu ställt om den kommunala fordonsflottan till fossilfritt (till exempel 

Lund), byggt ut en kommuntäckande laddinfrastruktur för elfordon (till exempel Arvika) och 

drivit på företagens energieffektivisering genom kommunal tillsyn (till exempel Eslöv). Trots 
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det tydliga engagemanget och de parallella initiativ som redan samlat flera kommuner finns 

samtidigt många som inte deltar aktivt i dessa grupper, och även bland deltagarna finns olika 

nivåer av engagemang och kapacitet.  

Mätningar som Aktuell hållbarhets (2022) miljökommunrankning visar att det finns betydande 

skillnader i den utsträckning som klimatomställning ingår i den kommunala verksamheten och 

hur långt man har kommit. 77% av de svarande uppgav att kommunen har en strategi för att 

fasa ut fossila bränslen. 44% har ett systematiskt arbete för att effektivisera/minska 

transportbehovet i den kommunala verksamheten, till exempel genom samdistribution.  

För de som inte deltar aktivt i nätverk eller projekt kan en prioritering av klimatåtgärder vara 

svår att göra. Vad som har mest effekt eller är mest kostnadseffektivt kräver tid och 

kompetens att utreda. En del stöd finns dock att få även utan ett aktivt engagemang i olika 

grupper eller nätverk. Klimatkommunerna som tidigare nämnts har länge arbetat med att 

mobilisera kommuner i klimatomställningen och pekar ut åtgärder som kommuner bör 

genomföra internt inom kommunorganisationen samt inom kommunens geografiska område 

för att öka omställningstakten (Klimatkommunerna u.å.). Inom kommunorganisationen 

handlar det bland annat om att ersätta fossila bränslen, energieffektivisera och ställa 

klimatkrav i upphandling. Inom kommungeografin finns större fokus på samhällspåverkan 

genom planering, tillgängliggörande av infrastruktur för fossilfri transport, främja byggande 

med klimathänsyn med mera.   

 

Figur 12. Klimatkommunernas 13 uppgifter för åtgärder som påverkar kommungeografin samt de tio klimatsteg för 

kommunorganisationen som utgör uppgift 13. 
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Möjligheterna till uppföljning av klimatarbetet berörs i kapitel 2 under avsnittet Trender. 

Kommunerna avgör själva i vilken mån klimatarbete inkluderas i den kommunala revisionen. 

Även bland regioner i Sverige finns skillnader i hur långt man har kommit i klimatomställning 

och vad som prioriteras. SKRs öppna miljöjämförelser visar en splittrad bild bland regioner 

där vissa driver ett aktivt klimatomställningsarbete som ger tydliga resultat medan andra ligger 

tidigare i processerna (Sveriges kommuner och regioner 2021). Både uppföljning av åtgärder 

och det aktiva arbetet inom olika verksamhetsområden visar på utvecklingspotential. Enligt 

SKR så är utsläppsstatistiken för regionerna i ett utvecklingsskede och jämförbarheten är låg. 

Det innebär också att den egna uppföljningen och prioritering kan vara svår att genomföra på 

grund av avsaknad av robust data och etablerade uppföljningsmetoder. Liksom för kommuner 

avgör regionerna själva hur mycket av klimatarbetet som inkluderas i den uppföljning som 

sker i de interna revisionerna, förutom i de fall de har tredjepartscertifierat miljöarbete som till 

exempel ISO14001. 

Det pågår mycket gott klimatomställningsarbete i både kommuner och regioner, och för att 

undersöka vad som utgör största möjligheter och hinder för kommuners och regioners fortsatta 

klimatomställning har en analys genomförts enligt metod som beskrivits i kapitel 1.  
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3 Analys av hinder och möjligheter 
Landets 290 kommuner omfattas av samma regelverk och har samma ansvarsområden. Likaså 

omfattas de 21 regionerna av ett gemensamt regelverk. Handlingsutrymmet och möjligheterna 

att driva på klimatomställningsarbetet är betydande. Som politiskt styrda organisationer finns 

dock skillnader i vilka prioriteringar som görs i budgetering och bemanning, samt att de lokala 

och regionala behoven och möjligheterna kan se väldigt olika ut beroende på geografi, 

demografi, näringslivsutveckling med mera som beskrivits i kapitel 2.  

Takten för klimatarbetet behöver öka då även det mest optimistiska scenariot som 

Naturvårdsverket (2022a) tagit fram visar att det finns stor risk att klimatmålet 2045 inte nås 

(se även kapitel 1) och ett flertal aktörer pekar på behovet av samordnade och effektiva 

krafttag. Klimatpolitiska rådet (2022) lyfter i sin senaste rapport att klimatomställningen går 

för långsamt i Sverige, och pekar på behovet av en förbättrad myndighetssamverkan och en 

tydligare färdriktning. Även om kommuner och regioner inte utpekas i första hand, 

understryker rådet att politiken har en nyckelroll för klimatomställningen där bland annat 

ledarskap, måldriven utveckling och tydlighet behövs för att genomföra klimatomställningen. 

I sin rapport beskriver rådet centrala kriterier som behövs för en effektiv klimatpolitik (se 

figur 13 nedan).   

 

Figur 13. Sju kriterier för en verkningsfull politik för klimatomställning (källa: Klimatpolitiska rådet, Årsrapport 

2022 s47) 

Som politiska organisationer behöver även kommuner och regioner uppfylla dessa kriterier 

och agera samordnat med myndigheter, regering och civilsamhälle. Omvänt kan samma 

kriterier ses, om de inte uppfylls, som hinder: brist på aktörssamverkan, brist på gemensam 

målbild, brist på acceptans och legitimitet och så vidare. Möjligheter och hinder är ofta två 

sidor av samma mynt. 

Hindersanalys 

För att vidare förstå den verklighet inom vilken kommunala och regionala aktörer verkar samt 

för att komma åt de faktorer som mest påverkar den ojämna klimatomställningstakten 

behövdes djupare utredningsarbete. Finns exempelvis förutsättningar att uppfylla kriterierna 
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som det Klimatpolitiska rådet föreslår? Förutom underlag och kunskap som redan samlats in 

från tidigare arbete, utvärderingar och pågående processer bedömdes direktkontakt med 

kommunala och regionala aktörer kunna bidra med viktigt empiriskt underlag till utredningen. 

Dialoger fördes med flera kommuner och regioner utifrån ett urval baserat på SKRs 

kommungruppsindelning (SKR 2016), geografi, politiskt styre samt deltagande eller ej i 

initiativ som programmet Viable Cities eller föreningen Klimatkommunerna. Målsättningen 

var att samla inspel från ett brett urval av kommunala och regionala aktörer samt att fånga upp 

den diversitet som finns i förutsättningar för klimatomställning och en bredd av såväl 

uppfattade hinder som idéer om utveckling.  

En serie tematiska möten genomfördes för att vidare utforska nyckelområden som frågan om 

rådighet hos aktörerna att påverka klimatomställningen (se även figur 14), transporter, 

upphandling samt samhällsplanering, se metodbeskrivning i kapitel 1. Lokala och regionala 

aktörer har arbetat i varierande utsträckning med åtgärder inom transport, upphandling och 

samhällsplanering, och det finns god potential att genom strategiskt arbete göra stora framsteg 

i klimatomställning inom dessa områden.   

Detaljer om intervjuerna och de tematiska mötena återfinns i bilaga 3 och 6.  

 

Figur 14.. Intryck från temamöte kring Rådighet att fatta beslut med bäring på klimatomställning 

Slutsatser från det empiriska material som samlats in i dialogerna bekräftas också i olika 

rapporter och utvärderingar, se vidare i avsnitt 3.1. Hindren belyser vad som behöver åtgärdas 

för att utveckla klimatomställningsarbetet och ge aktörerna bättre förutsättningar att ta vara på 

möjligheterna som omställningen kan ge. 

Tre huvudkategorier av hinder identifierades i analysen för att gruppera och hantera de 

beskrivna hindren i form av brister gällande (se även figur 15):     

• vision, riktning, mål och ledarskap 

• organisatorisk kapacitet och resurser för hållbar omställning 

En viktig fråga i uppdraget handlade om upplevd rådighet att fatta beslut och aktivt driva 

klimatomställning hos lokala och regionala aktörer.  Ett tematiskt möte om rådighet 

anordnades hösten 2021 för att samla in inspel från representanter för kommuner, 

regioner, myndigheter och stödorganisationer som exempelvis energikontor. Deltagare 

diskuterade rådighet att påverka klimatutsläppen idag, och gav förslag på vad som skulle 

kunna förbättras. Responsen gav en blandad bild av rådighet och påverkansmöjligheter. 

Gällande till exempel transporter var läget komplext: 

• Kommuner kan styra parkeringsmöjligheten via p-normer och planering, samtidigt 

upplevs parkering som en politiskt känslig fråga. 

• Vissa kommuner har via samverkan med energibolag drivit på utbyggnad av 

laddinfrastruktur för både kommunorganisationen och kommungeografin, medan 

andra menar att det inte åligger kommunen att bidra med laddpunkter. 

• Där stora trafikstråk korsar kommungeografin upplevs påverkansmöjligheterna som 

låga. 
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• ramvillkor, kravnivåer och regler med otillräckligt omställningstryck. 

Hindren beskriver utmaningarna som kommuner och regioner har att hantera. Vissa är 

specifika för enstaka aktörer medan andra kan anses vara vanligt förekommande. Gemensamt 

för samtliga aktörer är att hindersbilden liksom klimatfrågan i stort är komplex. Det behövs en 

ökad tvärsektoriell och systembaserad lösningsprocess.  

 

Figur 15. Sammanfattning av hinder identifierade i hindersanalys 

3.1 Hinderskategori 1. Avsaknad av vision, riktning, mål och ledarskap 

Bristande ledarskap och fragmenterade målbilder dominerar hindersanalysen.  

Vår analys av förutsättningarna för kommuner och regioner att arbeta med klimatfrågor visar 

tydligt att vissa kommuner inte anser att klimatfrågan ingår i deras kärnverksamhet. 

Klimathänsyn, åtgärder och investeringar prioriteras ner om det upplevs dra resurser från 

områden som vård, skola och omsorg. Ansvarsstrukturer och roller i omställningen till ett 

hållbart samhälle upplevs också som otydliga eftersom ingen håller ihop helheten på nationell 

nivå och ansvaret kan även vara splittrat inom kommun- respektive regionorganisationen. Det 

klimatpolitiska ramverket med klimatlagen anger hur regeringen ska arbeta systematiskt med 

klimatåtgärder, men gäller som nämnts tidigare inte kommuner och regioner. 

Klimatkommunerna föreslog i sitt remissvar 2016 på Miljömålsberedningens delbetänkande 

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige en uppdatering av klimatlagen med en paragraf som 

handlar om att alla kommuner måste arbeta med minskade utsläpp av växthusgaser 

(Klimatkommunerna 2016).  

Flera aktörer uppmärksammade särskilt avsaknaden av systemperspektiv på såväl nationell 

som lokal och regional nivå.  Ett exempel är att det för politiker och tjänstepersoner kan 

uppstå lokala målkonflikter när innerstadstrafik med bil begränsas till förmån för cykel, gång 

och kollektivtrafik. För att kunna hantera denna typ av målkonflikter behövs resurser och 

kunskap, men även ledningens stöd och handlingsutrymme för att agera utifrån ett 

helhetsperspektiv på hållbarhet. Effekter som gång-, cykel och kollektivtrafik kan ge i form av 

exempelvis ökad hälsa behöver tilldelas värde i avvägningen mot tillgänglighet för bilister.  

Hinderskategorier

Avsaknad av vision, riktning, mål och 
ledarskap

OTILLRÄCKLIG POLITISK PRIORITERING -allokering av 
resurser och strategisk prioritering

DELADE INCITAMENT - upplevd konflikt med 
kärnuppdraget

BRISTANDE ACCEPTANS - samhällets prioriteringar 
av klimatomställning inkl rättvisefrågor och 
fördelningspolitik

BRISTANDE KOMMUNIKATION  - inom/mellan 
organisationer

BRIST PÅ LÅNGSIKTIGHET - projektifiering samt 
oförmåga att skala upp lyckade projekt

OTYDLIG ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING  - ansvar 
för investeringar, uppföljning mm

Organisatorisk kapacitet och resurser för 
hållbar omställning

MANDAT OCH PRIORITERING - nyckelpersoner 
saknar mandat/resurser

RESURS-, KUNSKAPS- OCH KOMPETENSBRIST -
vakant eller avsaknad nyckeltjänst, ojämnt fördelad 
information

AVSAKNAD AV RÅDIGHET - annan part 
beslutsfattande , extern påverkan

INTE UPPNÅDD KRITISK MASSA - otillräcklig 
utbredning av teknik, infrastruktur

ORGANISATORISKT BETEENDE - vanor, synsätt, 
kultur (politiker och tjänstepersoner, civilsamhälle, 
näringsliv)

INNOVATIONS/KUNSKAPSBRIST 

Avsaknad av ramvillkor, kravnivåer

FELAKTIG PRISSÄTTNING - negativa och positiva 
åtgärder fel prissatta

MOTVERKANDE REGELVERK OCH INCITAMENT

DELADE INCITAMENT - kostnad och nytta faller på 
olika parter

BRISTANDE UPPFÖLJNING OCH PÅFÖLJDER - brist på 
rutiner, data, modeller och standarder

HÖGA TRANSAKTIONSKOSTNADER - kostnader för 
att få till en åtgärd (ekonomiska, tidsresurser mm)

FÖR STOR RÅDIGHET - frivillighet



49 

Ett annat exempel är energieffektivisering där nyttor eller vinster kan tillfalla en annan 

förvaltning eller aktör än den som fattar beslut om investeringar. Med ett bristande långsiktigt 

systemperspektiv riskerar lönsamma energieffektiviseringsåtgärder att inte genomföras.  

En bättre samverkan mellan den statliga och den lokala och regionala nivån samt mellan 

myndigheter bedöms ge bättre förutsättningar för klimatomställning i kommuner och regioner. 

Förutom Klimatpolitiska rådets rapport som nämnts tidigare, bekräftar flera av varandra 

oberoende rapporter och utredningar den hindersbild som framträtt efter de dialogmöten som 

uppdraget genomfört med kommuner och andra relevanta aktörer under hösten 2021. Till 

exempel i Statskontorets (2022) rapport Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor beskrivs 

hur regeringens fragmenterade styrning av myndigheter skapar oklarhet på lokal och regional 

nivå. Tillväxtverket (2021) skriver i sin uppföljningsrapport av 21 myndigheters medverkan i 

regionalt tillväxtarbete 2015-2020 att det är få myndigheter som har ett strategiskt och väl 

utvecklat arbete utifrån en förståelse om förutsättningar på regional och lokal nivå. Bilden 

bekräftas också av Viable Cities arbete med 23 föregångskommuner i arbetet med 

Klimatkontrakt 2030. Generellt efterfrågas ett ökat stöd till kommunerna på strategisk nivå 

samt att myndigheterna och Regeringskansliet ska samordna sina arbeten bättre för att 

underlätta lokal och regional klimatomställning.  

Brist på långsiktighet präglar vissa typer av insatser och åtgärder för klimatet. Exempel på 

detta är bland annat projektmedel som finansierat mobilitetskontor hos regioner och 

kommuner och där intresset för att upprätthålla en mobilitetsfunktion minskat i samband med 

att finansiering av åtgärder för att främja mobilitet varit svår att ordna. Detta har försvårats av 

att annan reglering inte varit synkroniserad, i det här fallet med statlig finansiering av steg 1 

och 2 åtgärder inom Trafikverkets fyrstegsprincip som tidigare nämnts.  

För att accelerera klimatomställningen i samklang med hållbarhetsmålen krävs både 

koordinering, mobilisering och samverkan med stöd av ett förändringsledarskap. Ett 

förändringsledarskap innebär en fördjupad förståelse, förmåga och erfarenhet av att leda 

förändring och facilitera nätverk med aktörer som har olika drivkrafter och roller.  

Hinderskategorin adresseras främst genom förslag 1 och 2 som beskrivs i avsnitt 4.1 och 4.2. 

3.2 Hinderskategori 2. Organisatorisk kapacitet och resurser för hållbar omställning 

Flera aktörer, framför allt befolkningsmässigt mindre kommuner, lyfter en brist på kapacitet i 

genomförande av klimatomställningsarbete både för den egna organisationen men också i stöd 

från andra, samt otillräckliga resurser. Tvärsektoriellt samarbete som behövs i 

klimatomställningen försvåras av sektorsuppdelning som innebär att uppdrag och styrning 

inom exempelvis samhällsplanering (för att minska behovet av bilresor) och 

transportplanering (där förbättrad framkomlighet med bil är högt värderat i kalkylerna) inte 

alltid är synkroniserade för en sammanhängande hållbar utveckling. 

Brist på resurser och mandat för tvärsektoriell samverkan inom den kommunala 

organisationen, kombinerat med kultur och normer som driver på rädsla för att göra fel 

minskar utvecklingsbenägenhet. Bristerna märks särskilt inom planering eftersom det är i 

tidiga skeden i planeringsprocessen som det går att påverka mest och få minskad 

klimatpåverkan och sociala mervärden. Det brukar vara först i senare skeden (i synnerhet 

kopplat till samråd) som tvärsektoriell samverkan ges utrymme, trots att det är viktigt att nya 
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större områden planeras så att det är korta avstånd mellan bostäder och service, skolor och 

arbetsplatser för att möjliggöra gång, cykel och kollektivtrafik. 

Klimatomställning genomsyrar inte strategiskt arbete och alla kommunens verktyg används 

inte för omställning. Exempelvis har bostadsbyggandet fokus på att lösa behov av bostäder, 

inte på långsiktig omställning. Det behövs även ett helhetsperspektiv på mobilitet, 

energiplanering, elektrifieringsomställning, transporteffektivitet, energieffektivitet med mera. 

Kommuner beskriver att resurserna inte alltid räcker till för övergripande klimatstrategiska 

frågor, och det kan bero på att det inte finns budgetutrymme för en strategisk klimattjänst eller 

omställningsfunktion, eller att personer med uppdraget även har många andra 

ansvarsområden. Särskilt mindre kommuner och kommuner med glesare befolkning upplever 

att nyckelpersoner ofta arbetar med många frågor, samt att rekrytering av kompetent personal 

till nyckeltjänster är svårt. Både kommuner och stödorganisationer som energikontor, BioDriv 

Öst med flera lyfter behovet av att strategiska klimattjänster måste få både mandat att arbeta 

tvärsektoriellt och driva projekt, samt helst sitta nära ledningen för att effektivt nå hela 

verksamheten. Där kompetens, mandat eller tjänst saknas uteblir även möjligheten att ta del av 

de medel som utlyses för att kunna minska egna investeringskostnader och därmed risker i och 

trösklar för genomförande av klimatinvesteringar och -satsningar. Inom ramen för Rådet för 

hållbara städer har Energimyndigheten låtit utreda kommuners möjligheter att söka och få 

externa medel. Utredningen visar en tydlig negativt förstärkande trend där mindre och 

resurssvaga kommuner får allt svårare att ta del av externt stöd då andra lyckas allt mer genom 

en allt större sökvana (WSP 2021).  

Flera kommuner lyfter svårigheten med att arbeta aktivt med klimatomställning utan 

kompetenta och drivkraftiga tjänstepersoner med tid och mandat att driva eller katalysera 

frågor tvärsektoriellt och på flera nivåer inom kommunen. En kommun beskriver hur arbetet 

med att integrera klimathänsyn inom kommunala verksamheter med fokus på 

fastighetsunderhåll och byggnation drevs på av en engagerad miljöstrateg, men där arbetet i 

stort sett avstannat när den slutat. Nyrekrytering gjordes först fem år senare på grund av annan 

prioritering. Förslag 3 om en kommunal klimatomställningsfunktion avser att bidra till ett ökat 

systemperspektiv på klimatfrågan och ska arbeta tvärsektoriellt med klimatomställning så att 

klimathänsyn sker integrerat i kommunens hela uppdrag. Klimatomställningsfunktionen syftar 

även till att öka kommunernas möjligheter att söka medel och driva projekt. 

Interna vanor och kulturer har också beskrivits som försvårande för bland annat tvärsektoriellt 

samarbete inom organisationen men även med externa parter som myndigheter eller 

näringsliv. Vissa kommuner har till exempel undvikit elfordon inom förvaltningar utifrån 

exempelvis oro om räckvidd och dåliga laddmöjligheter. Flera kommuner berättar även att de 

flesta frågor som berör parkering eller bilförbud i tätort är politiskt svåra att hantera eftersom 

de uppfattas som impopulära. Många möjliga klimatomställningsåtgärder uteblir som 

konsekvens. Forskning pekar också på att människor generellt underskattar framtida effekter 

och i stället lägger stort fokus på nutida konsekvenser och då undviker beslut där kunskapen 

om effekter och konsekvenser är osäkra (Markman 2018, Critchfield & Kollins 2001). 

Samtidigt finns en tendens att värdera en befintlig situation högre än en förändring, trots att 

förändringen rent objektivt hade varit fördelaktig. Detta kan leda till lönsamma investeringar i 

exempelvis elfordon eller energieffektiviseringsåtgärder inte görs, speciellt där investerings- 

och driftbudget ligger på olika förvaltningar. 
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Förslag 7 om regionala mobilitets/tillgänglighetsamordnare kan bidra med att visa på goda 

exempel från likartade kommuner där åtgärder kring parkering eller bilförbud ändå går att 

genomföra. På samma sätt kan även förslag 3 kommunal klimatomställningsfunktion visa 

både klimatmässiga och ekonomiska fördelar med elfordon samt informera om kommande 

krav på offentliga transporter. Även förslag i Klimaträttsutredningen samt i Trafikanalys 

uppdrag om att lämna underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen visar på ökade 

möjligheter och krav inom området planering och transporter.  

Resurssvaga kommuner har svårare att ta de risker det innebär att satsa på nya och innovativa 

lösningar i form av obeprövad teknik och liknande. Inom upphandlingsområdet är intrycket att 

upphandlarkompetens kan finnas men att verksamheterna kan ha svårt att tydliggöra sina krav 

och att uppföljningen inte prioriteras i tillräcklig omfattning.     

Kommuner beskriver en resurs- och tidsbrist hos länsstyrelserna vilket ger dessa en bristande 

förmåga att stötta på ett coachande sätt. Som exempel berättar de att länsstyrelserna svarar 

med vilka målkonflikter som finns kopplat till en viss fråga istället för att vägleda i hur dessa 

målkonflikter bör utredas och vilka parametrar som bör väga tyngst. Detta försvårar 

kommuners möjlighet till lärande och effektivt beslutsfattande. 

Det finns också brister i energi- och klimatkompetens inklusive energieffektivisering hos olika 

delar av kommuner och regioner. Det kan bero på att kompetenserna saknas inom 

organisationerna, men också på ovana att arbeta tvärsektoriellt och integrera klimat och 

energifrågorna långsiktigt bland andra krav inom exempelvis detaljplaneringen. Det medför att 

klimatfrågan kommer in för sent i planeringen och koppling saknas mellan kommunens vision 

och översiktsplanering jämfört med detaljplaner och genomförande. Även för området 

cirkulärt byggande saknas kompetens både kopplat till upphandling och för förvaltning av eget 

byggnadsbestånd. Ett exempel på cirkulärt byggande är att se möjligheterna med att anpassa 

befintliga byggnader för nya behov istället för att bygga nytt. 

Kommunerna beskriver att stödorganisationer inom energi och transport uppskattas som 

bollplank, hjälp till samordning och som stöd för att finna finansiering. 

Hinderskategorin adresseras främst genom förslag 3 - 7 som beskrivs i avsnitt 4.3 - 4.7. 

3.3 Hinderskategori 3. Avsaknad av ramvillkor, kravnivåer 
Den sista kategorin av hinder som identifierats kopplar till det regulatoriska utrymmet som 

lokal och regionala aktörer befinner sig i. I stort anser utredningen att det finns ett stort 

potentiellt handlingsutrymme som till exempel deltagarna i programmet Viable Cities 

programmet utnyttjar, till exempel för parkeringsregler och bilfria gator. På frivillig basis kan 

kommuner och regioner arbeta med omställning i egen organisation samt verka för att 

invånare och besökare har allt bättre förutsättningar för att leva på ett klimateffektivt sätt. I 

dialog berättade flera kommuner om upplevda svårigheter att exempelvis återbruka 

byggnadsmaterial som med liten marginal inte uppfyller dagens byggkrav eller på ett enkelt 

sätt omvandla existerande byggnader till annan användning. 

Regelverk och lagstiftning byggs också upp över tid vilket kan leda till upplevelsen av 

komplicerade processer eller krav som inte reflekterar moderna behov. Riktlinjer och 

beräkningsprinciper som baserats på antaganden om exempelvis en bilnorm kan direkt agera 

motverkande för investeringsbeslut som skulle gynna klimatomställning och en mobilitet där 
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privatägd bil inte är norm. Möjligheterna att som enskild aktör att frångå regelverket eller 

påverka det anses vara begränsade. 

Som nämnts tidigare omfattar inte klimatlagen arbete i kommuner och regioner. Eftersom 

klimatarbete uppfattas som frivilligt och krav på uppföljning samt påföljder saknas, upplever 

de flesta kommunala och regionala aktörer inom detta uppdrag att det finns stor risk att 

klimatåtgärder nedprioriteras i budget och investeringar. Även när det finns krav, som till 

exempel för energiplaner, saknas i praktiken krav på genomförande och uppföljning.  

Hinderskategorin adresseras främst genom förslag 8 - 10 som beskrivs i kap 4.8 - 4.10. 

3.4 Från hinder till möjligheter 

Hindersanalysen pekar på ett behov att stärka genomförandekapaciteten hos lokala och 

regionala aktörer, utveckla klimatledarskapet och tydliggöra mål och ansvar på flera nivåer. 

Samtidigt uppfattades ett starkt driv hos aktörerna att arbeta med klimatomställning och öka 

takten. För att driva arbetet vidare och finna sätt att mota hindren samlades idéer och förslag 

på styrmedel och andra åtgärder i samband med dialoger och workshops. Deltagare 

uppmuntrades även att bidra med inspel kring möjligheter att ta vara på i 

klimatomställningsarbetet och egna erfarenheter, både under mötena och via skriftlig 

återkoppling. Parallellt med kategorisering och analys av hinder renodlades förslagslistan till 

en nettolista som analyserades enligt klimateffektbedömningsvägledningen (Naturvårdsverket 

et al. 2022) och analysmallen framtagen för uppdraget (bilaga 9) enligt beskrivning i avsnitt 

1.3.5. Förslagen som uppdraget lägger fram till kommande klimathandlingsplan beskrivs i 

kapitel 4.     
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4 Förslag på styrmedel och andra åtgärder 
Utifrån de hinder och möjligheter som identifierats under utredningen och som beskrivs i 

tidigare kapitel har förslag tagits fram. Förslagen har bearbetats i dialog med olika parter 

inklusive de parallella uppdragen till Trafikanalys och Tillväxtanalys och analyserats i fråga 

om klimateffekt, genomförbarhet och andra parametrar i enlighet med uppdraget och den 

vägledning som är under framtagande av Naturvårdsverket med flera (Naturvårdsverket et al. 

2022). Uppdraget lämnar förslag inom fem olika områden eller paket, där delarna stärker 

varandra: 

• Ledarskap för klimatomställning  

Förslagen i paketet Ledarskap för klimatomställning syftar till att skapa helhetssyn, 

samordna och integrera klimatfrågan över politikområden och beslutsnivåer och 

därmed tydliggöra och synliggöra ledarskapet för klimatfrågan och öka takten i 

klimatomställningen lokalt, regionalt och nationellt. Förslagen överbryggar 

identifierade hinder främst kopplade till ledarskap i fråga om gemensam riktning och 

målbilder. Kapitel 4.1 beskriver de olika delarna i förslag 1. 

• Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning  

Förslagen i paketet Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning 

syftar till att utveckla och tillgängliggöra stöd från myndigheter för att underlätta 

kommuner och regioners klimatomställning. Förslagen bidrar till att överkomma 

identifierade hinder kopplade till ledarskap och sektoriserat och fragmentiserat arbete, 

gemensam riktning och målbilder. Kapitel 4.2 beskriver de olika delarna i förslag 2.  

• Kommunalt klimatlyft  

Det pågår mycket arbete på kommunal och regional nivå för minskad klimatpåverkan, 

men som vår analys i kapitel 3 visar går omställningen inte tillräckligt snabbt. Det 

behövs förstärkning av resurser och kompetens för att leda och genomföra komplexa 

omställningsprocesser och därmed överkomma identifierade hinder kopplade till 

främst resurs/kapacitetsbrist samt ramvillkor för uppföljning. Kapitel 4.3 och 4.4 

beskriver förslag 3 och 4.  

• Regionalt klimatlyft  

Förslagen i paketet Regionalt klimatlyft syftar till att utveckla och stärka stöd och 

samordning på den regionala nivån för att underlätta kommuner och regioners 

klimatomställning. Genom samverkan med och stöd till lokala nivån bidrar förslagen 

till att överkomma identifierade hinder kopplade till främst resurs/kapacitetsbrist. 

Kapitel 4.5 – 4.7 beskriver förslag 5, 6 och 7.  

• Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och regional nivå  

Förslagen i paketet gäller områden med särskild klimatnytta där åtgärder på lokal och 

regional nivå är av stor betydelse för genomförandet av nationella ramverk och som 

kompletterar och förstärker förslag i de parallella uppdragen eller andra utredningar 

och pågående arbete i olika initiativ. Förslagen bidrar till att åtgärda brist på 

ramvillkor och kompetens. Kapitel 4.8-4.10 beskriver förslag 8, 9 och 10.  

Sammanfattande bedömning av förslagen beskrivs i kapitel 4.11. En summering av de statliga 

medlen för förslagen sammanfattas i kapitel 4.12. Viktiga åtgärder och styrmedel för lokal och 

regional klimatomställning som beskrivs och drivs i andra processer lyfts fram i kapitel 4.13. 
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Dessa kompletterar våra förslag ovan vilket även de förslag som läggs i de parallella 

uppdragen gör. En översikt över de förslag som inte utvecklas fullt ut i denna rapport finns i 

kapitel 4.14.  

Tabell 2. En översikt över förslagen inom paketen Ledarskap för klimatomställning, Myndighetslyft för klimatet, 

Kommunalt klimatlyft, Regionalt klimatlyft och Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och 

regional klimatomställning. 

Paket Förslag 

Ledarskap för 
klimat-
omställning 

1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 
klimatomställning 
1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli 
1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning  
1.3 Kompetenslyft för klimatet - leda klimatomställning med helhetssyn 

Myndighetslyft för 
klimatet 

2. Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning 
2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan för lokal och regional 
klimatomställning 
2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning  
2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet  
2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal och 
regional nivå 

Kommunalt 
klimatlyft 

3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner 

4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder  

Regionalt 
klimatlyft 

5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- och 
klimatomställning på lokal och regional nivå 

6. Regional upphandlingssamordning 

7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion  

Kompletterande 
förslag med 
särskild relevans 
för lokal och 
regional klimat-
omställning 

8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling  
8.1 Uppdrag om att ta fram en vägledning för upphandlande enheters egna 
riktlinjer 
8.2 Uppdrag om att utreda framtagande av fördjupade vägledningar inom områden 
av extra relevans för minskad klimatpåverkan 

9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning via återvätning 
9.1 Kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom återvätning av skogsmark 
9.2 Förlängt uppdrag om att etablera återvätningsavtal 

10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora energi- och 
eleffektanvändare.  
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Förslagen är även utformade för att ge förstärkningseffekter för andra pågående processer och 

initiativ, till exempel genom att tillgängliggöra kompetens, vägledningar och befintliga 

stödmöjligheter samt sprida goda exempel från Klimatkommunerna, Viable Cities med flera.  

Genomgående syftar förslagen till att mobilisera handlingskraft i de tomrum som identifierats 

mellan olika organisationer, processer och omställningsdirektiv och därmed ge ett mer 

effektivt och samordnat informationsflöde och lärande mellan olika styrnivåer och pågående 

processer och initiativ. Om förslagen plockas ut och genomförs separat minskar 

klimateffekterna och synergieffekter kan gå förlorade. 

Förslagen sträcker sig till åtminstone 2030, med implementering helst i början på kommande 

mandatperiod, det vill säga 2023. Eftersom de flesta förslag har som syfte att stärka 

genomförandekapaciteten för klimatomställningsarbetet finns det god potential för positiva 

klimateffekter på kort sikt. Samtidigt anses förslagen vara nödvändiga för en långsiktig 

klimatomställning för att bidra till klimatmålen 2045 och framåt. Förslagen syftar till att både 

effektivisera klimatarbetet och resursanvändningen på kort sikt och skapa förutsättningar för 

långsiktiga processer för fortsatt klimatarbete.  
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4.1 Förslag 1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 

klimatomställning 

 

 

 Förslag 1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli 

Förslaget innebär att en nationell samordnare för kommuner och regioners klimatomställning 

tillsätts av regeringen. Den nationella samordnaren bör även förstärkas med ett tillhörande 

kansli med erforderlig budget för att processleda, genomföra, kommunicera och följa upp 

arbetet för att kunna möta de komplexa utmaningar som ingår i ett förändringsledarskap som 

stödjer kommuner och regioners klimatomställning. Samordnaren och kansli bör ha förmågan 

att leda och driva omställningsprocesser i bred samverkan som involverar många olika nivåer. 

Ett samlat, förstärkt och förlängt regeringsuppdrag föreslås till initiativet Fossilfritt Sverige 

(Dir. 2020:50), i nära samarbete med Agenda 2030-samordnaren (Dir 2020:17) för att leda och 

driva det nationella samordningsarbetet för kommuner och regioners klimatomställning.  

Samordnaren ska utveckla, leda och följa upp arbetet med en Färdplan för kommuner och 

regioners klimatomställning som är en ömsesidig överenskommelse med stöd och åtaganden, 

se förslag 1.2. Samordnaren ska också utveckla ett kompetenslyft för klimatet, riktat mot 

offentlig sektor, med fokus att leda med systemperspektiv och helhetssyn på hållbar 

utveckling, se förslag 1.3. Samordnaren ska vidare bidra med en struktur för utvecklad 

myndighetssamverkan och driva på arbetet med förbättrad uppföljning av klimatomställning, 

bland annat klimatstatistik för lokal och regional nivå, se förslag 2.1 och 2.4. Samordnaren ska 

medverka även i arbetet med standardiserad klimatredovisning som beskrivs i förslag 4. 

Arbetet ska ske i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR), 

Klimatkommunerna, innovationsprogrammet Viable Cities, Rådet för hållbara städer, Forum 

för hållbar regional utveckling, Miljömålsrådet, det nationella expertrådet för 

klimatanpassning med flera relevanta parter. Det kan finnas betydande mervärden med att 

vidareutveckla, knyta ihop och skala upp det arbete som de två samordningsuppdragen 

Fossilfritt Sverige och Agenda 2030-samordnaren har byggt upp och därför föreslås inte 

ytterligare en nationell samordnare. Ett fortsatt uppdrag till Fossilfritt Sverige föreslås senast 

Regeringen tillsätter en nationell samordnare med uppdrag som förändringsledare för att 

öka takten och underlätta för kommuner och regioners klimatomställning. Samordnaren 

bör förstärkas med ett tillhörande kansli med budget att genomföra, processleda, 

kommunicera och följa upp arbetet. Samordnaren ska utveckla, leda och följa upp arbetet 

med en Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning som är en ömsesidig 

överenskommelse med stöd och åtaganden. Samordnaren ska också utveckla ett 

kompetenslyft för klimatet med fokus att leda med systemperspektiv och helhetssyn på 

hållbar utveckling. Samordnaren ska vidare driva på arbetet med förbättrad uppföljning 

av klimatomställning, bland annat klimatstatistik för lokal och regional nivå. 

Uppdraget ser betydande mervärden med att vidareutveckla, knyta ihop och skala upp det 

arbete som de två samordningsuppdragen Fossilfritt Sverige och Agenda 2030-

samordnaren har byggt upp. Den nationella samordnaren ska bidra med samordning och 

vägledning för samtliga kommuner och regioner för att åtgärda den nuvarande bristen på 

tydligt och sammanhållet ledarskap för lokal och regional klimatomställning. 
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efter nuvarande uppdrags utgång 31 december 2024, med ytterligare utökad inriktning mot 

kommuner och regioner, i nära samarbete med ett fortsatt uppdrag till en Agenda 2030-

samordnare efter 31 mars 2024. Detta kan ses som en naturlig utveckling för att möta de 

behov av samordning av de nuvarande initiativ inom klimatområdet som kommuner och 

regioner berörs av och ett sätt att ge ökad kostnadseffektivitet och utväxling från dessa 

satsningar. Både den sektorsvisa fördjupning på klimatområdet som Fossilfritt Sverige- 

samordnaren kan bidra med, och den fördjupade förståelsen för systemförändring för det breda 

hållbarhetsperspektivet som Agenda-2030-samordnaren kan ge, behövs för arbetet. Vår 

bedömning är att förslaget om att bygga vidare på de två nuvarande nationella samordnarnas 

erfarenhet men med förstärkt och utvecklad inriktning är den mest träffsäkra åtgärden som 

snabbt kan implementeras och samtidigt respektera kommuners och regioners självstyre.  

Statliga medel för samordnare och kansli uppskattas till omkring 15 miljoner kronor per år och 

förslaget föreslås ges en långsiktigt säkrad finansiering fram till och med 2030 med en 

kontrollstation vid lämplig tidpunkt. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Vår hindersanalys har tydliggjort att ledarskapet är bristfälligt och att det saknas tillräcklig 

kapacitet för att hantera klimatomställningen, som är komplex och därför ställer stora krav på 

integration av klimatfrågan i alla relevanta sakområden, tvärsektoriell styrning och samverkan. 

För att sätta fokus på ett visst område och för att samordna tvärsektoriella frågor och få olika 

aktörer att samverka kan regeringen exempelvis ingå överenskommelser med kommuner och 

regioner, utse nationella samordnare eller tillsätta tvärsektoriella råd och forum. Exempel 

inom klimat- och hållbarhetsområdet är Miljömålsrådet, Rådet för hållbara städer, Forum för 

hållbar regional utveckling, Agenda 2030-samordnaren, Fossilfritt Sverige och Nationell 

samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i 

Norrbotten och Västerbotten.  

Energi- och klimatfrågor har stor påverkan på samhällsutvecklingen och har bäring på alla 

hållbarhetsdimensioner, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. För att accelerera 

klimatomställningen i samklang med hållbarhetsmålen krävs både koordinering, mobilisering 

och samskapande. En av regeringen särskilt utsedd nationell samordnare med förstärkt fokus 

på lokal och regional klimatomställning kan tydliggöra den gemensamma riktningen utifrån ett 

systemperspektiv, förstärka ledarskapet, skapa former och platser för samverkan samt 

mobilisera många aktörer lokalt och regionalt. Nationella samordnare har fördelar då de kan 

skapa neutrala plattformar och agera mellan aktörer i organisatoriska mellanrum samt vara en 

motor och en tydlig publik talesperson för omställning, men också återkomma genom förslag 

på lösningar.  

Syftet med förslaget om nationell samordnare är även att ta vara på och foga samman 

lärdomar och erfarenheter från redan pågående arbete inom befintliga plattformar, 

samordningsroller och samverkansformer av relevans för klimatomställningen och 

tillsammans med dessa fortsatt leda, mobilisera och sätta fokus på kommuner och regioners 

avgörande roll för en klimatneutral och hållbar samhällsutveckling. Genom att på detta sätt 

samlat och samordnat bygga vidare på, förstärka och utveckla befintliga initiativ möter 

förslaget den behovsbild som beskrivs av både kommuner, regioner, andra lokala och 

regionala aktörer samt Klimatpolitiska rådet med flera.  
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 Förslag 1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning 

En nationell färdplan för kommuner och regioners klimatomställning utvecklas under ledning 

av den nationella samordnaren genom att ta fram åtaganden i olika nivåer där kommuner och 

regioner genom högsta ledningens underskrift kan ställa sig bakom färdplanen och förbinda 

sig att genomföra åtagandena för den nivå som man valt. Färdplanen syftar till att vara ett 

ramverk för kommuner och regioners arbete med klimatomställning på både kort och lång 

sikt. Inom färdplansarbetet utvecklas former för stöd och samverkan kopplat till åtaganden på 

kommunal och regional nivå. Det förslag på klimatavtal som utarbetats av Klimatkommunerna 

(2021) samt de klimatkontrakt som utarbetas inom innovationsprogrammet Viable Cities utgör 

en grund för förslaget, som syftar till att underlätta för alla kommuner och regioner att 

inkluderas i Sveriges klimatarbete. 

Färdplanen består förslagsvis av tre nivåer med åtaganden som passar olika kommuner och 

regioner med vägledning kring vilka stöd och projektmedel som kan vara lämpliga för 

respektive nivå. Förutom de sökbara medel som redan finns, föreslår utredningen att det ska 

finnas medel för de kommuner och regioner som undertecknar färdplanen för genomförande 

av åtgärder som minskar klimatpåverkan. Dessa medel ska kunna användas för bland annat 

informationsåtgärder, förstudier och konsultuppdrag. Medfinansieringsgrad samt övriga krav 

som till exempel återrapportering kan fastställas i färdplanen eller i annan lämplig form. 

Dessutom erbjuds ett nytt nationellt stöd för en strategisk klimatomställningsfunktion (förslag 

3) hos kommunerna som kan utgöra ett första steg för att alla kommuner ska kunna uppnå 

basnivån, och därmed kunna delta i färdplanen.  

Färdplansåtaganden ska samverka med och förstärka de regionala åtgärdsprogram som 

respektive länsstyrelse ska utveckla i enlighet med länsstyrelseinstruktionen med bred 

förankring i respektive län för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.  

Färdplanen ska skapa ökad tydlighet i riktning, mål och uppföljning samt tillsammans med 

övriga förslag skapa större gemensam omställningskraft lokalt och regionalt för minskad 

klimatpåverkan. Färdplanen följs upp årligen genom rapportering till den nationella 

samordnaren, vilket kan ske via Länsstyrelserna som har i uppdrag att samordna 

genomförandet för de nationella miljömålen regionalt. 

Färdplanen bör vara framtagen senast 2024 så att överenskommelser kan tecknas senast 2025. 

Förslag på medel för klimatomställningsåtgärder uppskattas till 1 miljon kronor per år och 

deltagare för perioden 2024 - 2030 vilket beroende på antalet deltagare kan uppgå till 

sammanlagt 150-200 miljoner kronor per år. En kontrollstation kan genomföras vid lämplig 

tidpunkt. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

I de dialoger som genomförts med lokala och regionala aktörer i detta uppdrag framkom att 

det finns en brist på helhetssyn och systemperspektiv på såväl lokal, regional och nationell 

nivå. Fragmentiserade målbilder och bristande ledarskap leder till otydlighet och för låg takt i 

klimatomställningen. Genom en färdplan tydliggörs vägen framåt och överenskommelser 

mellan lokal, regional och nationell nivå stärker ledarskapet internt hos varje aktör och 

förväntningar från nationell nivå synliggörs. 
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Erfarenheterna från arbetet med Viable Cities och från Klimatkommunerna, men även utifrån 

erfarenheterna med Fossilfritt Sveriges arbete med näringslivets branschvisa färdplaner för 

klimatet visar att det finns en stor potential i att tydligare ingå i ett större sammanhang 

tillsammans med ömsesidiga åtaganden. Det handlar både om betydelsen av ett gemensamt 

ramverk och de ökade möjligheter som ges genom kunskapsöverföring och det kollektiva 

lärandet. Omställningen av energisektorn och transportsektorn kräver systemperspektiv och 

löses inte av enskilda aktörer.  

 Förslag 1.3 Kompetenslyft för klimatet - leda klimatomställning med helhetssyn  

Utredningen föreslår ett kompetenslyft inom offentlig sektor, med särskild inriktning för att 

möta behovet hos aktörer på kommunal och regional ledningsnivå. En utbildning ska ge lokala 

och regionala politiker och tjänstepersoner kunskap och verktyg för att leda klimatomställning 

utifrån ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling. Fokus bör vara på synergieffekter och de 

goda möjligheterna till en positiv samhällstransformation utifrån flera hållbarhetsaspekter i 

enlighet med samhällsmålen inom Agenda 2030. Det finns många åtgärder med god 

klimatnytta som samtidigt har stora andra mervärden såsom bättre folkhälsa till exempel 

genom ökad gång och cykling i vardagen. Synergieffekter kan bidra till samhällen som är mer 

jämlika samt mer flexibla och mindre sårbara för förändringar och kriser av olika slag. 

Utbildningen bör även ta upp hur en hållbarhetsbedömning av olika typer av beslut kan ske för 

en långsiktigt hållbar ekonomisk styrning. 

Den nationella samordnaren för lokal och regional klimatomställning bör ges i uppdrag att 

utreda hur utbildningen kan utformas. Arbetet kan bygga vidare på de initiativ som tagits av 

Agenda 2030-samordnaren och Stockholm Resilience Center och kan med fördel även ta 

inspiration och lärdomar från utbildningar som drivits inom Innovationsledning i staten, 

Glokala Sverige med flera. Det kan även finnas kopplingar till Vinnovas uppdrag om 

kompetenslyft för klimatet som fokuserar på kompetensförsörjning för de nya gröna 

industrierna. Utvecklingsarbetet bör ske i samarbete med myndigheterna som föreslås få 

utökade medel och uppdrag att samverka för att stödja lokal och regional klimatomställning 

(förslag 2.1) för att säkerställa att relevanta myndigheter både bidrar med sin kompetens till 

utbildningens utformande och att de också nås av kompetenslyftet.  

Nationella samordnaren ansvarar för utredning och uppdragsgivande till lämplig part för att 

genomföra utbildnings- och kompetenshöjande insatser. Statliga medel som behövs för att 

utforma och genomföra kompetenslyftet (utöver deltagarnas arbetstid) bedöms uppgå till 

inledningsvis 10 miljoner kronor för 2024 och sedan trappas gradvis upp till 20 miljoner 

kronor per år för 2030. 

 Bedömning av potentialen för de olika delarna i förslag 1  

Förslaget om nationell samordnare bemöter de identifierade hindren gällande bristande 

helhetssyn och systemperspektiv där en sektoriserad styrning med fragmentiserade målbilder 

har lett till bristande ledarskap och otydlighet avseende ansvaret för åtgärder som möter upp 

mot allvaret i klimatfrågans behov av brådskande omställning. Förslaget etablerar och stärker 

upp en infrastruktur av förändringsledarskap och omställningsförmåga i flera nivåer, bland 

annat genom att mobilisera och leda samverkan mellan aktörer samt genom förstärkt 

uppföljning. Färdplanen konkretiserar kommunen/regionens åtaganden, underlättar 

målsättning, prioritering och uppföljning. Den nationella samordnaren utgör en samlande 

punkt för stöd och goda exempel vilket tillsammans med den föreslagna kompetenssatsningen 

och extra medel för åtgärder ökar genomförandeförmågan av klimatåtgärder. Förslagets olika 
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delar leder till att fler åtgärder genomförs, som ökad transporteffektivitet, 

energieffektivisering, byggande med lägre klimatpåverkan med mera, med minskad 

klimatpåverkan som resultat.  

Förslaget omfattar kommuner och regioner över hela Sverige och utsläppsminskningar sker i 

alla utsläppssektorer där kommuner eller regioner har direkt eller indirekt rådighet. Förslaget 

bidrar till alla klimatrelaterade mål, såsom mål om netto-noll-utsläpp, energieffektivisering 

och minskade utsläpp från transportsektorn.   

Förslaget är genomförbart direkt. Kommuners och regioners insatser inom färdplansarbetet 

följs upp av samordnaren med kansli med stöd av länsstyrelserna. Uppfyllande av åtaganden 

krävs för att kunna ta del av medlen inom färdplanen, där vidare detaljer utformas av den 

nationella samordnaren. 

Förslaget bedöms kunna ha en effekt på lokal och regional klimatpåverkan redan innan 2030 

med en upptrappning på medellång till lång sikt genom sin katalyserande effekt. Om 

styrmedelspaketen Ledarskap för klimatet (detta förslag) och förslagen om kommunalt och 

regionalt lyft (förslag 3–7) införs samtidigt förväntas de ge störst och snabbast effekt då 

delarna förstärker varandra.  

Alternativa lösningar 

Ett alternativ till en särskild nationell samordnare är att till exempel Miljömålsrådet eller 

Rådet för hållbara städer får en förstärkt roll och att någon av ordförandena får rollen som 

nationell samordnare för lokal och regional klimatomställning. Även om det tvärsektoriella 

perspektivet bör ingå i klimatarbetet, bedömer utredningen att dessa två råd inte har möjlighet 

utifrån sina uppdrag att ge tillräckligt utrymme för just klimatområdet. Samordnarens arbete 

bör dock ske i nära samarbete med råden för att ge arbetet ett brett hållbarhetsperspektiv. Det 

bedöms som gynnsamt att ta vara på Fossilfritt Sveriges goda resultat och erfarenheter av att 

arbeta fokuserat med klimatfrågan. 

Ett alternativ till förslaget om en färdplan är att kommunallagen ses över för att tydliggöra 

kommuners och regioners ansvar att följa klimatlagen, vilket Klimatkommunerna föreslog i 

sitt remissvar 2016 för det klimatpolitiska ramverket. Detta skulle behöva föregås av en 

utredning vilket betyder att genomförandet blir långsammare än utredningens förslag. En 

utredning skulle dock kunna inledas parallellt med genomförandet av detta förslag. I dagsläget 

bedömer utredningen det som tveksamt om lokala och regionala klimatdata håller den kvalitet 

som en lagstiftning skulle behöva. I förslag 4 om mer standardiserad redovisning för lokal och 

regional klimatpåverkan ingår ett förslag om en utredning efter tre år avseende 

förutsättningarna för att inkludera klimataspekter i kommuners och regioners revision till 

exempel genom ändring av kommunallagen eller klimatlagen.  

Istället för medel till de som undertecknar färdplanen, skulle befintliga stödprogram som 

Klimatklivet kunna utvidgas till att omfatta även förstudier, utredningar och 

informationsinsatser som idag inte kan få stöd inom programmet. Klimatklivet har dock en 

bredare målgrupp än färdplanen och ett inarbetat arbetssätt och administration som kan ta tid 

att förändra. En ytterligare fördel med medel genom färdplanen är att det blir ett incitament för 

kommuner och regioner att underteckna färdplanen och åta sig att genomföra olika 

klimatåtgärder.  
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Sammanfattningsvis bedöms inget av ovanstående alternativ uppnå förslagets syfte mer 

effektivt och tillräckligt snabbt. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Nationell samordning, flernivåsamverkan och aktivt inkluderande ledarskap bidrar till 

helhetssyn och systemperspektiv som ökar möjligheterna att identifiera målsynergier. 

Förslaget skapar genom ett integrerat helhetstänk om klimatomställning som en del av hållbar 

utveckling, synergieffekter för flera av miljökvalitetsmålen, till exempel ett rikt växt och 

djurliv, levande skogar, levande sjöar och vattendrag, frisk luft, myllrande våtmarker och god 

bebyggd miljö. Utbyggnad av förnybar energi kan leda till konflikter med målen storslagen 

fjällmiljö, hav i balans med levande kust och skärgård, samt ett rikt odlingslandskap.  

Synergieffekter finns även för flera av de globala målen för hållbar utveckling såsom mål 3 

god hälsa och välbefinnande genom arbete med transporteffektivitet, mål 7 hållbar energi för 

alla, mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 hållbara städer och 

samhällen samt mål 12 hållbar produktion och konsumtion. I mål 17 genomförande och 

partnerskap ingår att stötta och engagera lokalt- och regionalt tvärsektoriellt arbete.  

Förslaget har medelstor positiv påverkan på sysselsättning och regional utveckling. 

Kommuners och regioners mobilisering i klimatomställningsarbete bedöms bidra till ökad 

sysselsättning främst inom cirkulär ekonomi, energieffektivisering, elektrifiering med mera. 

Klimatomställning kan utgöra en drivkraft för regional näringslivsomställning, smart 

specialisering liksom för entreprenörskap. Klimatomställning som en del av hållbar utveckling 

har god potential att bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet, till exempel inom mobilitets- 

och transportområdet genom ökade möjligheter att röra sig i samhället tryggt och säkert även 

utan bil. Med förbättrad kollektivtrafik går det att ta sig till arbete och aktiviteter även utanför 

det omedelbara närområdet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha hög kostnadseffektivitet. Samlad mobilisering och koordinering i en 

färdplan och tydliggörande av riktning och målbilder minimerar suboptimering och 

dubbelarbete, minskar transaktions- och informations/kommunikationskostnader samt bidrar 

till synergieffekter.  

En del kommuner uttrycker en mättnad kring olika typer av klimatkontraktsinitiativ. 

Färdplanen bör utformas så att de kommuner och regioner som redan har åtaganden eller 

kontrakt, till exempel på regional nivå eller genom Viable Cities, kan bygga vidare på det. 

Kommuner kan även samarbeta och eventuellt teckna gemensamma överenskommelser. 

Påverkan på statsbudget  

Förslaget bygger på statliga medel till en nationell samordnare med kansli samt medel för 

åtgärder och kunskapslyft och bedöms ha en marginell påverkan på statsbudgeten genom att 

föreslagna medel för förstärkt klimatarbete lokalt och regionalt leder till ökat genomförande 

av statliga regleringar och mer effektivt utnyttjande av projektmedel för klimatåtgärder.  
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Påverkan på kommuners och regioners budget  

Förslaget bedöms ha en positiv påverkan på kommuners och regioners budget. Genom 

samordning, stöd samt extra medel från nationell nivå för åtgärder kan de få en bättre 

utväxling av befintliga funktioner och resurser som exempelvis upphandlare och 

hållbarhetssamordnare.  

Slutsatser från tidigare likartade styrmedel 

I Riksrevisionens (2016) granskningsrapport om Nationella samordnare som styrmedel 

framkommer att samordnare är ett lämpligt medel för att sätta fokus på en fråga och att de har 

goda förutsättningar att påverka målgruppen att ändra sitt beteende i enlighet med regeringens 

önskemål. Däremot har de nationella samordnarna sällan tillgång till de medel eller verktyg 

som krävs för att påverka målgruppens förmåga att agera annorlunda. Nationella samordnare 

kan under rätt förutsättningar åstadkomma de beteendeförändringar och uppnå de förväntade 

resultaten som regeringen efterfrågar hos målgruppen, men i praktiken gör de inte alltid det. 

Riksrevisionen har identifierat fem faktorer som utgör viktiga förutsättningar för att 

samordnarna ska lyckas med sina uppdrag. Dessa är 1) samordnarens kompetens och 

förtroende hos målgruppen 2) dialogen mellan samordnare och målgrupp 3) möjligheten att nå 

beslutsfattare på rätt nivå 4) möjligheter att avpolitisera frågan samt 5) ett flexibelt mandat.  

Den nationella samordnarens tillgång till relevanta arenor och förmåga att tala ”samma språk” 

som berörda grupper är enligt granskningen helt avgörande för möjligheterna att uppnå de 

förväntade resultaten. Att förstå politiska processer är även det av central betydelse. Däremot 

tycks goda kunskaper i sakfrågan inte vara avgörande för framgång, förutsatt att detta kan 

säkerställas genom samordnarens kansli eller motsvarande nära samarbete med myndigheter.  

Att målgruppen ska kunna relatera till samordnaren och att samordnaren i sin tur har god 

förståelse för målgruppens förutsättningar har också bedömts som betydelsefullt. Mot 

bakgrund av de fem faktorer som granskningen pekar på bedömer utredningen att de två 

pågående nationella samordningsuppdragen Fossilfritt Sverige samt Agenda 2030-

samordnaren uppfyller de förutsättningar som Riksrevisionen pekar på.  

Under 2021 har RISE (2022) analyserat samtliga branschvisa färdplaner för fossilfri 

konkurrenskraft som tagits fram inom Fossilfritt Sverige. Utifrån analysen har RISE tagit fram 

ett antal rekommendationer, som riktar sig till såväl branscherna själva som till politiken. För 

politiken pekas på vikten av långsiktighet och systemperspektiv i både lagstiftning och 

förmedling av visioner för en fossilfri framtid. Analysen avslutas med rekommendationen att 

också specifikt att ta fram en färdplan för medborgare, liksom för kommuner och regioner för 

att fylla gap och skapa bryggor mellan de stuprör som identifierats. 

Förslagens interaktion med andra styrmedel/åtgärder 

Förslaget syftar till att vidareutveckla det arbete som Fossilfritt Sverige (Miljödepartementet 

2020a) och Agenda 2030-samordnaren (Miljödepartementet 2020b) har byggt upp. 

Samordnaren ska även samverka med flera andra pågående initiativ, som Klimatkommunerna 

och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.  

Ökad samordning genom en nationell samordnare och konkreta åtaganden genom färdplanen 

tillsammans med övriga förslag i detta uppdrag utvecklar institutionell och organisatorisk 

kapacitet som efterfrågas och behövs inom kommuner, regioner och myndigheter. Det stärker 
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genomförandet av befintliga styrmedel samt kommande lagstiftning och nya styrmedel inom 

områden som förnybar energi, energieffektivitet, cirkulär ekonomi, transporter, till exempel 

åtgärder i Elektrifieringsstrategin och förslag i Klimaträttsutredningen. 

Komptenssatsningsförslaget har kopplingar till pågående uppdrag som till exempel det 

regeringsuppdrag som gavs Energimyndigheten i augusti 2022 Nationell kraftsamling för 

kompetensförsörjning för elektrifiering som inkluderar att främja närmare samverkan mellan 

näringslivet och den offentliga sektorn, inklusive utbildningsväsendet. 

Flera av de förslag som föreslås i de parallella uppdragen om transportområdets respektive 

näringslivets klimatomställning innebär behov av en arena och intermediär för 

branschorganisationers och andra aktörers samverkan med kommuner och regioner. SKR är 

idag kommun- och regionssektorns arbetsgivar- och intresseorganisation och har en viktig roll 

i arbetet med kommuner och regioners klimatomställning men kan inte förväntas utgöra den 

mötesplats som efterfrågas för mer samlat stöd och styrning från statligt håll. Den nationella 

samordnaren för Fossilfritt Sverige har spelat en betydelsefull roll för att samla näringslivets 

aktörer i utvecklingen av branschspecifika färdplaner och har även i viss mån arbetat med 

kommuner och regioner. Förslaget om en nationell samordnare och en färdplan för kommuner 

och regioners klimatomställning ökar möjligheterna att genomföra förslagen i Tillväxtanalys 

och Trafikanalys uppdrag. 

Förslaget bidrar tillsammans med förslag 2 om myndighetslyft till ett mer effektivt och 

samordnat informationsflöde och lärande mellan olika styrnivåer och pågående processer och 

initiativ.  
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4.2 Förslag 2. Myndighetslyft för kommuners och regioners klimatomställning 

 

 

 Förslag 2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan för lokal och regional 

klimatomställning  

För att effektivisera myndigheternas stöd till lokal och regional klimatomställning behöver de 

i ökande grad integrera lokala och regionala perspektiv såväl i hela den egna verksamheten 

som i samverkan mellan myndigheter. Genom särskilda medel och tydligare uppdrag till 

myndigheter, vars verksamheter har relevans för lokal och regional klimatomställning, ska en 

myndighetsgemensam samverkansfunktion utvecklas. Det finns i dagsläget behov av 

samordning och tillvaratagande av synergier av de olika tvärgående uppdrag, projekt och 

initiativ som myndigheterna berörs av inom klimatområdet. Det är viktigt att myndigheter 

säkerställer att regler, förordningar och stöd inte skapar målkonflikter för kommuner och 

regioner.  

Myndigheter som föreslås få medel och tydligare uppdrag är de myndigheter som ingår i 

Rådet för hållbara städer och/eller i Miljömålsrådet med verksamhet relevant för lokal och 

regional klimatomställning samt andra relevanta myndigheter, exempelvis Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för digitalisering (DIGG). 

Myndigheterna bör få i uppdrag att stötta lokal och regional klimatomställning genom att 

integrera lokala och regionala perspektiv i sin verksamhet när så är relevant, samt genom att 

utveckla sin samverkan med andra myndigheter i syfte att på ett effektivt och samordnat sätt 

stötta kommuner och regioner. Uppdraget föreslås inkludera arbete med en kunskapsarena för 

klimatneutrala och hållbara samhällen (förslag 2.2) samt utveckling och deltagande i en 

rådgivningscentral för försöksverksamhet (förslag 2.3). 

Regeringen bör uppdatera instruktionerna (förordningar) till myndigheterna med ett 

förtydligande om deras roll som stödjande för lokal och regional klimatomställning inom såväl 

det egna verksamhetsområdet som i tvärsektoriell samverkan och att arbetet med att ge detta 

stöd ska följas upp i myndighetens ordinarie årliga rapportering. En myndighet, exempelvis 

Boverket eller Energimyndigheten, bör utses som ansvarig för att tillsammans med berörda 

myndigheter initiera organisering och arbetsformer för att driva och utveckla 

myndighetssamordningen. Den utvecklade myndighetssamordningsfunktionen bör etableras 

inom, och bygga vidare på, existerande nätverk och samverkansformer för att möjliggöra ett 

effektivt tvärsektoriellt klimatomställningsarbete. Samordnande myndighet bör få ett 

långsiktigt uppdrag. 

Förslaget Myndighetslyft för klimatet består av fyra delar. Genom att ge relevanta 

myndigheter ett tydligt och långsiktigt uppdrag inklusive förstärkta medel för att utveckla 

intern och extern myndighetssamverkan ges förbättrat stöd för kommuners och regioners 

arbete med klimatomställning. Dessutom föreslås en utvecklad kunskapsarena för 

klimatneutrala och hållbara samhällen genom vidareutveckling av den befintliga 

webbplatsen Hållbarstad.se, och etablerande av en rådgivningscentral för 

försöksverksamhet för kommunala och regionala aktörer. Utökade uppdrag föreslås även 

till statistikmyndigheter för utveckling av klimatstatistik och uppföljning på lokal och 

regional nivå. Myndighetslyft för klimatet adresserar de identifierade hindren kring brist 

på ledarskap och samordning. 
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Uppdragen till myndigheterna ska tydliggöra deras roll och tillse att medel finns för att stödja 

kommuner och regioners klimatomställning, via samverkan med Nationell samordnare 

(förslag 1.1) och arbetet med Färdplan (förslag 1.2) och genom att koppla samman olika 

pågående initiativ såsom: 

• olika programområden inom Miljömålsrådet som specifikt rör kommuner och 

regioner, till exempel programområdet för Nationellt ramverk för planering 

• olika uppdrag i Elektrifieringsstrategin som specifikt rör lokal och regional nivå 

• bidra i arbetet med Rådet för hållbara städers uppdrag 

• myndigheternas åtaganden i Klimatkontrakt 2030 inom ramen för 

innovationsprogrammet Viable Cities  

• myndigheters uppdrag att bidra i genomförandet av regionalfondsprogram under 

programperioden för 2021–2027 

• nationella forskningsprogram för hållbar samhällsbyggnad och för klimat med flera 

områden  

• handlingsplanen för genomförandet av Nationell strategi för hållbar regional 

utveckling i hela landet 2021-2030. 

Regeringen föreslås även ge de relevanta myndigheterna i uppdrag att utveckla ett arbetssätt 

som årligen identifierar hinder och möjligheter i befintlig lagstiftning som rör kommuners och 

regioners klimatomställning samt att bevaka och kommunicera förändringar. Detta uppdrag 

bör ses som en del i regeringens arbete med att kontinuerligt följa upp och utveckla den 

klimatpolitiska handlingsplanen, i enlighet med Klimatpolitiska rådets rekommendationer om 

mer samordnat myndighetsarbete. 

Uppdragens framtagande och uppföljningen av arbetet sker med fördel genom tvärsektoriell 

samverkan inom Regeringskansliet som hanterar gemensamma frågeställningar för hållbar 

utveckling på lokal och regional nivå.    

Regeringsuppdrag och statliga medel föreslås ges till berörda myndigheter om förslagsvis 1 

miljon kronor per myndighet och år till och med 2030, vilket med ca 20 myndigheter blir cirka 

20 miljoner kronor per år.  

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

Förslaget grundar sig på utredningens analys som visar att bristande system- och 

helhetsperspektiv samt samordning av myndigheters arbete i klimat- och energifrågor utgör ett 

hinder för kommuner och regioners hållbara omställning. Bristande ledarskap, 

fragmentiserade målbilder och avsaknad av tydlig gemensam riktning till följd av statens 

sektoriserade styrning medför svårigheter att skapa en helhetsbild på lokal och regional nivå. 

Dessa slutsatser bekräftas också i den utvärdering som Klimatpolitiska rådet lämnade till 

regeringen i april 2022 i vilken den institutionella kapacitetsutmaningen och politikens roll 

betonas. 
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Mot bakgrund av detta föreslår Klimatpolitiska rådet att regeringen förbättrar styrningen och 

skapar myndighetssamordnande funktioner. I sin rekommendation skriver de:  

”Regeringens klimatkollegium syftar till att stärka den inre styrningen i 

Regeringskansliet. Någon motsvarande samordningsfunktion för myndigheterna 

finns inte. Det kan skapas antingen genom att ge ett samordnande uppdrag till en 

befintlig myndighet, göra förändringar i myndighetsstrukturen eller skapa en 

samordningsfunktion med ett starkt och tydligt mandat.” 

De hinder och brister som analysen visar på beskrivs också i flertal utvärderingar som 

Statskontoret gjort av statens styrning i tvärsektoriella frågor (se avsnitt 4.2.5). 

 Förslag 2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning  

Förslaget innebär att den befintliga webbplatsen Hållbarstad.se som drivs av Rådet för 

hållbara städer vidareutvecklas för att utgöra en samlad kunskapsarena för kommuner och 

regioner. Den samlade webbplatsen tillgängliggör kunskap, metoder, nätverk och kontakter 

samt ger en samlad bild av finansieringsmöjligheter och det pågående omställningsarbetet. 

Idag finns mängder av kunskap och vägledningar från ett flertal olika hemsidor och 

kunskapsbaser från olika myndigheter, forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, 

universitet och andra kunskapsaktörer vilket gör det svårt att få en samlad bild. Förutom 

kunskapsstöd från myndigheter kan hänvisningar finnas till konkreta och verksamhetsnära 

exempel och erfarenheter som är lätta att ta till sig för andra. 

Enligt Rådet för hållbara städers ändrade uppdrag i regeringens beslut den 10 mars 2022 ska 

Rådet med stöd av sitt kansli, utveckla webbplatsen www.hallbarstad.se till en plattform för 

aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling 

av hållbara städer och samhällen, samt förvalta denna. Webbplatsen ska öka kunskapen om 

hur sociala värden kan inkluderas i samhällsplaneringsprocessen för att öka förutsättningarna 

att minska och motverka socioekonomisk boendesegregation. Utredningens bedömning är att 

det är avgörande att höja kunskapen om hur sociala, miljömässiga och ekonomiska värden 

hänger ihop och interagerar och påverkar varandra. Utredningen föreslår en ytterligare 

satsning för att utveckla webbplatsen för att förbättra kunskapsstödet i klimatfrågor och knyta 

samman dem med övriga hållbarhetsaspekter. Fortsatt utveckling bör ske i samarbete med den 

befintliga webbplatsen sverigesmiljomal.se där uppföljning och lärandeexempel för samtliga 

miljömål finns.  

Det kan vara lämpligt att överväga en namnändring till ”hållbara städer och samhällen14” eller 

motsvarande eftersom flera kommuner beskriver att de inte identifierar sig med ”stad” vilket 

medför att webbplatsen inte blir en naturlig ingång. Uppdraget från regeringen till Rådet för 

hållbara städer är att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara 

städer och samhällen. Den utvecklade webbplatsen bör vara en samlad kommunikationskanal 

för Rådet för hållbara städer och den Nationella samordnaren för Färdplan för kommuner och 

regioners klimatomställning (förslag 1.1) samt myndigheterna med utökat uppdrag att stödja 

 

 

14 Detta är i linje med mål 11 i de globala hållbarhetsmålen 
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lokal och regional klimatomställning (förslag 2.1). Inspiration har hämtats från 

Klimatanpassning.se som samlar flera olika myndigheters arbete med klimatanpassning.  

Medel behöver avsättas, cirka 5 miljoner kronor årligen 2024-2030 med en kontrollstation vid 

lämplig tidpunkt.  

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

Uppdragets hindersanalys har visat på behovet hos lokala och regionala aktörer av en samlad 

plats för att söka kunskap, information, vägledning och erbjudanden om finansiering.  

Genom åren har flertalet projekt finansierats med såväl nationella som internationella medel 

och en mängd olika metoder och verktyg har tagits fram. En samlad kunskapsarena möjliggör 

att myndigheterna kan understödja ett effektivt fortsatt lärande. Det innebär att aktörer kan 

undvika att återuppfinna hjulet på nytt och på så sätt fås en mer effektiv användning av 

skattemedel. Det finns till exempel behov av att enkelt kunna ta del av kontakter med 

etablerade nätverk, högskolor och universitet eller andra som har liknande förutsättningar och 

utmaningar som den egna organisationen. En mer samlad plats för kunskap är något som kan 

underlätta länsstyrelsens arbete med att stödja kommunerna (förslag 5) och olika aktörers 

möjligheter att hitta och ta del av finansiering.  

Erfarenheter och lärdomar från utvecklingsarbetet med webbplatsen Klimatanpassning.se visar 

att kunskapsspridning och lärande behöver vara tydligt kopplade till ett uppdrag med höga 

mål, tillräckliga resurser och kompetens samt närhet till målgruppen.  

 Förslag 2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet för kommuner och regioners 

klimatomställning 

Som en del av det förstärkta uppdraget till myndigheterna enligt förslag 2.1, föreslås en 

rådgivningscentral dit kommunala och regionala aktörer kan vända sig för att få rådgivning 

kring försöksverksamhet. Myndigheterna bemannar rådgivningscentralen med expertis i form 

av jurister, ekonomer, beteendevetare och andra lämpliga kompetenser inom olika 

sakområden. Formerna för organiseringen bör utredas vidare av lämplig myndighet av de som 

anges i förslag 2.1, förslagsvis Boverket eller Energimyndigheten. Utredningen bör ske i 

samverkan med den nationella samordnaren (förslag 1) och SKR. Erfarenheter ska tas tillvara 

från arbetet i KOMET15 och den pågående utredningen för försöksverksamhet i kommuner 

och regioner (Dir. 2021:110). Rådgivningscentralen nås lämpligen via webbplatsen som 

föreslås ovan i 4.2.2. 

Exempel på lokal och regional försöksverksamhet för minskad klimatpåverkan kan vara:  

• Miljözoner som införs även utan luftföroreningsproblematik, som en klimatåtgärd för 

att bilda en ”fossilfri zon”. 

 

 

15 Kommitté för teknologisk innovation och etik (Komet) För ansvarsfull utveckling och användning av 

framtidens teknologier (2022.09.01); https://www.kometinfo.se/ 
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• Miljödifferentierade trängselskatter, vägavgifter och/eller parkeringsavgifter. 

• Urbana stråk16 även där kommunen inte är huvudman för vägen. Urbana stråk är vägar 

med blandade funktioner som kan testas i syfte att öka möjligheterna för färdmedel 

som gång och cykel.  

• Försök kan göras att prioritera handläggningen av ärenden som minskar 

klimatpåverkan, till exempel ombyggnation i stället för nybyggnation och 

dispensansökningar för återanvändning av byggnadsdelar som inte uppfyller dagens 

byggregler, till exempel för smala dörrar.  

• Det kan också finnas områden inom upphandling som kan behöva genomföras som 

försök.  

Till detta bör avsättas totalt 10 miljoner kronor per år som extra anslag för att täcka kostnaden 

för medverkande experterna 2024-2030 med en kontrollstation vid lämplig tidpunkt.  

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

Detta förslag bemöter bristen på klarhet i vad som är lagligt och genomförbart att testa redan 

idag gällande klimatåtgärder, och när försöksverksamhet faktiskt är lämpligt för att testa 

ändringar av regelverk, ny teknik eller dylikt. Experterna i rådgivningscentralen sprider 

information om dagens lagstiftning, samt agerar rådgivare när de blir kontaktade av 

målgrupperna kommuner och regioner. Rådgivarna och experterna kan och bör dirigera vidare 

till exempelvis Boverkets kunskapscentrum om cirkulärt byggande eller andra redan 

etablerade centrum för specifika frågor, men rådgivarna ska också besitta övergripande 

kunskap om försöksverksamhet och kommunal och regional verksamhet. 

 Förslag 2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal och 

regional nivå 

Utökade regeringsuppdrag och statliga medel föreslås till statistikmyndigheter som idag är en 

del av framtagningen av statistik inom klimatområdet som till exempel Energimyndigheten, 

SCB och Naturvårdsverket. Uppdragen och medlen ska gå till att utveckla och förbättra 

statistik på lokal och regional nivå. Arbetet bör ske i samverkan med SKR/RKA och 

Trafikanalys, som också ges medel för arbetet. Samverkan bör även ske med Trafikverket och 

övriga relevanta aktörer, inklusive kommuner, länsstyrelser och pågående initiativ och där 

nationell samordnare föreslås tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten vara 

drivande och samlande för arbetet. Arbetet bör genomföras i nära samarbete med utveckling 

och uppdatering av data som publiceras på sverigesmiljomal.se, nationella emissionsdatabasen 

som publiceras på SMHI:s webbplats samt data som publiceras på Kolada.se. 

Behovet av statliga medel för arbetet med förbättrad klimatstatistik för lokal och regional nivå 

uppskattas till 10 miljoner kronor per år under fem år, för cirka 2 miljoner kronor och år per 

medverkande aktör: Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SCB, RKA, Trafikanalys. Därefter 

 

 

16 Urbana stråk kan exemplifieras med detta projekt  

https://smartagator.wordpress.com/2019/09/12/fran-motorvagar-till-urbana-strak/  
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bedömer utredningen att medel till drift och förbättringar cirka 2,5 miljoner kronor per år 

behövs fram till och med 2030.  

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

Förslaget bemöter det identifierade hindret som avsaknad av en kostnadseffektiv, tydlig och 

aktuell lokal och regional klimatuppföljning utgör. Den kommunvisa uppdelningen av de 

territoriella klimatpåverkande utsläppen som finns idag i den nationella emissionsdatabasen på 

SMHI:s hemsida, har två års fördröjning och behöver kompletteras med fler klimatdata och 

viktiga klimatindikatorer kopplade till olika samhällsområden eftersom kommunerna har 

begränsad rådighet över utsläpp från till exempel genomfartsleder och industrier. Det saknas 

även lokala data för konsumtionens klimatpåverkan och för kolbalans/kolinbindning i lokalt 

perspektiv. Data från emissionsdatabasen redovisas även i systemet Kolada som drivs av 

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, tillsammans med andra parametrar.  

 

För utsläpp från fossila drivmedel är det främst regional och lokal statistik över oljeleveranser 

via SCB samt data över registrerade fordon och körsträckor via Trafikanalys som utgör 

tillgängliga klimatuppföljningsdata. Bägge källor har betydande begränsningar, till exempel 

kan hyres/leasingbilar vara registrerade hos ett företag i en annan kommun än där de används. 

Data från bilregistreringen där körsträcka per bil finns, anger inte om dieselbilen tankats med 

biodiesel eller i vilken utsträckning biogasbilen tankats med bensin. 

Många kommuner lägger ner betydande arbetsinsatser för att på olika sätt själva hitta mer 

aktuell och relevant klimatuppföljning. Klimatpåverkan har för många viktiga utsläppsposter 

koppling till energianvändning i olika former som drivmedel och bränslen till industrier och 

värmeverk. Dessa data skulle kunna nås via SCB:s kommunala energistatistik, men många 

poster inte är tillgängliga på grund av sekretess. Energidata går inte alltid att översätta till 

klimatdata på grund av olika sätt att räkna för energidatainsamling och för den nationella 

emissionsdatabasen. För energidata kan kommuner enligt 4 § lagen (1977:439) om kommunal 

energiplanering begära ut de uppgifter som behövs för planeringen från verksamhet som 

använder större mängd energi eller yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi. En annan 

väg för att ta in information om energianvändning och klimatpåverkan är via respektive 

tillsynsmyndighet som har tillgång till energidata i miljörapporter för verksamheter som är 

klassade som miljöfarlig verksamhet. Stor energi- eller effektförbrukning är dock inte klassad 

som miljöfarlig verksamhet och omfattas därför inte av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 

miljöbalken, även om energihushållning och förnybar energi ingår i miljöbalken. Förslag 10 

föreslår en ändring för detta.  

Uppföljning och redovisning av arbetet med klimatomställning lokalt och regionalt är en 

viktig aspekt för alla nivåer, från ledningen som idag endast har eftersläpande och 

ofullständiga data att navigera efter, till tjänstepersoner som ska utarbeta de konkreta stegen 

som behöver genomföras på respektive område, till medborgares rättighet att utkräva ansvar 

av beslutsfattare på lokal och regional nivå.  

Det krävs en ökad takt i klimatomställningen vilket ökar behovet av lämpliga indikatorer i så 

nära realtid som är relevant för ändamålet, till exempel månadsvis data för användningen av 

fossila drivmedel i det kommungeografiska området, med särredovisning av större 

genomfartsleder. En regionalisering av uppföljningen även av kolinbindningen och av 

konsumtionens klimatpåverkan skulle leda till bättre beslutsunderlag och mer kostnads-
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effektiva klimatåtgärder. Det kan finnas betydande samordningsvinster med ett gemensamt 

arbete för förbättrad mer standardiserad klimatuppföljning på lokal och regional nivå, se 

förslag 4.  

Samarbete bör även ske med till exempel det arbete som pågår i flera av de städer som ingår i 

Viable Cities arbete med satsningen Klimatneutrala städer och Klimatkontrakt 2030. Där 

utvecklas nya sätt att mäta, följa upp och visualisera klimatomställning på lokal nivå. 

Klimatkommunerna lyfter i sitt arbete och på hemsidan vikten av uppföljning med hjälp av 

effektiva verktyg och ger olika exempel. Uppdraget bör genomföras i samarbete med 

Klimatpolitiska rådet som har erfarenhet av visualiseringen i Panorama, samt med SKR och 

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som arbetar med kommunal statistik i 

systemet Kolada. Inspiration kan även fås från Västra Götalandsregionens samverkan om 

öppna data (Västra Götalandsregionen 2022), nationella datalabbet som bygger vidare på 

denna verksamhet och Smart City Lab inom det strategiska innovationsprogrammet IoT 

Sverige (Internet of things Sverige 2022). 

 Bedömning av potentialen för de olika delarna i förslag 2  

Förslaget med dess olika delar bemöter främst de identifierade hindren gällande bristande 

helhetssyn och systemperspektiv. Dialogmöten under utredningen visar att nationella 

myndigheter uppvisar brister i sin förståelse av den lokala nivåns, kommunen och regionens 

verksamhet samt dess geografiska eller platsspecifika förutsättningar. Den delvis bristande 

förståelsen för den kommunala och regionala kontexten är en del i den fragmenterade 

styrningen från nationell nivå som skapar oklarhet på lokal och regional nivå. En bättre 

samverkan mellan myndigheter bedöms ge kommuner och regioner bättre förutsättningar att 

implementera klimatomställningen på lokal och regional nivå. Utveckling av en samlande 

kunskapsarena och rådgivning ökar tydligheten om roller och ansvar bland myndigheterna så 

att kommuner och regioner kan få bättre vägledning i sin klimatomställning, information om 

lagstiftning och om sökbara medel, samt att expertkompetens hos myndigheterna 

tillgängliggörs. Detta möjliggör snabbare och effektivare arbete både hos myndigheterna och 

hos kommunerna, vilket leder till ökad takt i klimatomställningen och minskade utsläpp.  

Klimatpolitiska rådets rapport (2022) beskriver att deras analys av myndighetsstyrningen visar 

att myndigheterna ser ett behov av en bättre samordning mellan departementen och en 

konsekvent styrning från Regeringskansliet. Analysen visar också att myndigheterna inte 

uppfattar att klimatmålen och klimatlagen generellt är prioriterade i regeringens styrning. 

Flera myndighetsföreträdare efterfrågar därför ett tydligare utpekat myndighetsansvar, 

långsiktiga uppdrag samt resurser för kompetensuppbyggnad och genomförande. 

Klimatpolitiska rådets bedömning är att det finns en outnyttjad potential i 

myndighetsstyrningen för ökad måluppfyllelse. 

I Statskontorets (2022) utvärdering av statens styrning av myndigheter i tvärsektoriella frågor 

beskrivs att styrningen ofta präglas av kortsiktighet och sker utanför ramarna för den ordinarie 

myndighetsstyrningen. Kortsiktigheten gör det svårt för myndigheterna att planera sin 

verksamhet, upparbeta kunskap och etablera samverkan med de aktörer som de behöver 

samarbeta med. Statskontoret konstaterar vidare att regeringens styrning av samverkan mellan 

myndigheter i vissa fall inte utgår från ett tydligt behov och inte heller i tvärsektoriella frågor 

pekar ut något gemensamt mål för samverkan. Ofta är även roller och ansvarsfördelning 

otydlig, vilket försvårar för myndigheterna att arbeta tillsammans. Statskontoret 

rekommenderar att regeringen i sin styrning av samverkan förtydligar behovet av och målet 
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med samverkan, samt vad respektive aktörs roll och ansvar är. Regeringen behöver ge de 

samordnande funktionerna i Regeringskansliet en tydlig roll och tillräckliga resurser för att de 

ska ha goda förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag.  

Förslaget är genomförbart direkt. Förslaget följs upp genom varje myndighets uppdragsdialog 

med sitt departement utifrån skrivning i myndighetens instruktion och regleringsbrev.  

Klimateffekten förväntas på både kort (före 2030) samt medellång till lång sikt (2030 och 

framåt). 

Alternativa lösningar 

För att undanröja hindret gällande bristande myndighetssamordning kan andra 

myndighetssamlande grupperingar stärkas, såsom Miljömålsrådet eller Rådet för hållbara 

städer. Det skulle dock inte åtgärda bristen på integrering av lokala och regionala perspektiv 

samt samordning av tvärsektoriella frågor internt på olika myndigheter. Det bedöms också 

vara viktigt att ge sektorsmyndigheter som i dagsläget inte ingår i någon befintlig gruppering, 

ett tydligare uppdrag att stödja den lokal och regionala nivån för ett brett perspektiv på lokal 

och regional klimatomställning. Ett annat alternativ är att stärka upp länsstyrelsernas energi- 

och klimatsamordning LEKS för att utforma en för klimatarbetet samordnade nod för 

myndigheters stöd till kommuner och regioner. Här bedöms dock det vara effektivare att 

myndigheterna samordnar sig och håller löpande kontakt med länsstyrelsernas energi- och 

klimatsamordning LEKS. 

Bidrag till andra samhällsmål  

Likt förslag 1 kan förslag 2 bidra till helhetssyn och systemperspektiv som ökar möjligheterna 

att identifiera målsynergier. Förslaget ger synergieffekter för flera av miljökvalitetsmålen och 

de globala målen för hållbar utveckling eftersom det syftar till att förbättra myndigheternas 

stöd till lokal och regional klimatomställning som en del i hållbar utveckling, se även 

resonemang i förslag 1. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha hög kostnadseffektivitet genom att det bidrar till förbättrad 

implementering av befintliga styrmedel, se separat rubrik om befintliga styrmedel. Om den 

statliga styrningen är otydlig och ramverk för den gemensamma kraftsamlingen saknas 

bedöms andra styrmedel såsom lagstiftningsåtgärder och andra regelförändringar inte få full 

effekt då den organisatoriska och institutionella kapaciteten saknas.  

Påverkan på statsbudget 

Förslaget omfattar extra medel till myndigheter men bedöms ha en begränsad påverkan på 

statsbudgeten eftersom föreslagna medel för förbättrad myndighetssamverkan i syfte att 

underlätta kommuner och regioners klimatomställning leder till ökat och effektiviserat 

genomförande av befintliga styrmedel.  
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Påverkan på kommuners och regioners budget 

Ökad myndighetssamverkan, samlande och tillgängliggörande av information från 

myndigheterna samt stöd i försöksverksamhet effektiviserar kommuner och regioners arbete 

och har en positiv påverkan på deras budget.  

Slutsatser från tidigare likartade styrmedel 

Det finns likheter mellan förslaget och det arbete som görs kring klimatanpassning med ett 

myndighetsnätverk för klimatanpassning och en samlande webbsida,  

www.klimatanpassning.se som har funnits sedan 2019. Enligt Myndighetsnätverket för 

klimatanpassnings (2021) årsredovisning ökar antal besök på webbsidan klimatanpassning.se 

kraftigt. En utvärdering av hur medlemmarna i myndighetsnätverket för klimatanpassning 

uppfattar arbetet genomfördes i november 2021. 14 av de 22 svarande anser att 

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har bidragit till ökad samverkan i hög grad och åtta 

i viss grad. Tio av de 22 svarande anser att nätverkets arbetsgrupper bidragit till en ökad 

kunskapsnivå hos målgrupperna i hög grad och tolv i viss grad. Detta tyder på att nätverket har 

positiva effekter för klimatanpassningsarbetet men utan en utvärdering om hur målgrupperna 

uppfattar nätverkets arbete och om det bidrar till deras klimatanpassningsarbete, bör resultatet 

ses med viss försiktighet.  

Förslagens interaktion med andra styrmedel/åtgärder 

Förslaget syftar till att utveckla myndigheternas arbetssätt så att koordinering av befintliga 

styrmedel leder till en ökad tydlighet och ett förbättrat stöd till den lokala och regionala nivån. 

Förslaget ger ett mer effektivt och samordnat informationsflöde och lärande mellan olika 

styrnivåer och pågående processer och initiativ. Tillsammans med övriga förslag i utredningen 

leder förslag 2 till utvecklad kapacitet på lokal och regional nivå för att implementera och 

genomföra både befintliga och kommande styrmedel, se utvecklat resonemang i förslag 1.  

Det finns även tydliga kopplingar mellan delförslaget om en rådgivningscentral och 

utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner (2021) som slutredovisas senast 

den 14 december 2023. 

Förslaget om förbättrad statistik för klimatdata på lokal och regional nivå kan för 

konsumtionsrelaterade utsläpp med fördel samordnas med det uppdrag som utredningen 

Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) föreslår till Naturvårdsverket. 
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4.3 Förslag 3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner   

 

 

Förslaget avser ett flerårigt statligt ekonomiskt stöd till kommuner för att förstärka 

genomförandekapaciteten att arbeta med klimatomställning som en del i hela organisationens 

verksamhet, och tillsammans med andra aktörer. Det övergripandet syftet är att stärka 

framdriften i klimatarbetet genom att adressera utmaningar som har en mer systemisk och 

tvärsektoriell karaktär, och som inte kan hanteras av enskilda förvaltningar eller bolag. 

Förslaget innebär att kommuner ska kunna söka fleråriga statliga medel för en tjänst som utgör 

strategisk klimatomställningsfunktion eller för andra åtgärder som främjar strategisk 

klimatomställning utgående från de olika förutsättningar och behov som finns i olika 

kommuner. Oavsett om stödet används för en tjänst eller andra åtgärder ska det utgöras av 

additionella insatser. Stödet villkoras med att kommunerna ska beskriva vilka 

åtaganden/åtgärder för klimatomställningen som möjliggörs med detta stöd, direkt eller 

indirekt. Grundläggande krav är att kommunen ska ta fram eller utveckla en aktuell 

kartläggning av kommunorganisatoriska och kommungeografiska utsläpp och 

resursanvändning samt en handlingsplan med tydliga åtaganden om genomförande. 

Handlingsplanen kan med fördel samordnas med åtagandena i Färdplanen, se förslag 1.2. 

Kommunen ska årligen följa upp och redovisa till ansvarig myndighet (förslagsvis 

Energimyndigheten17 eller Naturvårdsverket) och/eller respektive länsstyrelse de 

klimatåtgärder som kommunen har genomfört under året med hjälp av stödet. Exempel på 

åtgärder som främjar strategisk klimatomställning kan vara att genomföra förstudier, 

analysera, aktualisera nuläges- och åtgärdsplaner, genomföra, utveckla och följa upp åtgärder 

samt driva nätverk som identifierats som viktiga för energiomställning och minskad 

klimatpåverkan.  

Stödet ska bidra till att: 

• Öka förmågan hos den enskilda kommunen att ta ett helhetsperspektiv på kommunens 

roll i klimatomställningen genom att samordna kommunens olika verksamheter så att 

det samlade arbetet leder till klimatomställning. Exempelvis genom att förstärka, 

utveckla och implementera nya arbetssätt och metoder, genomföra och följa upp lokalt 

energi- och klimatstrategiskt arbete, ta tillvara och implementera kunskap och resultat 

 

 

17 Energimyndigheten har lämnat ett liknande förslag i sitt budgetunderlag för 2023-2025, där kallat 

”Kommunklivet” 

Förslag 3 om kommunal klimatomställningsfunktion innebär ett flerårigt stöd för att 

möjliggöra etablering av en klimatomställningsfunktion i samtliga kommuner. Stödet ska 

bidra till att öka förmågan hos kommuner att ta ett helhetsperspektiv i 

klimatomställningsarbetet och verka för en effektiv samverkan mellan förvaltningar. 

Stödet ska även öka förmågan till effektiv samverkan med andra aktörer, deltagande i 

nätverk och projekt samt att erhålla externa medel för att möjliggöra genomförande av 

klimatåtgärder. Förslaget motverkar hinder kopplat till begränsad organisatorisk kapacitet 

i form av resurser, kompetens och metoder. 
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om hållbara lösningar från andra projekt och satsningar som har genomförts, ökade 

möjligheter att ta del av finansiering och delta i utvecklingsprojekt.  

• Öka förmågan hos den enskilda kommunen att tillsammans med andra aktörer 

mobilisera och driva på klimatomställningen på lokal nivå. Exempelvis genom att föra 

dialog och driva och delta i nätverk, samarbeten och projekt med det lokala 

näringslivet, organisationer och medborgare. 

• Öka förmågan hos den enskilda kommunen att tillsammans med andra aktörer delta i 

nätverk och samarbeten på regional och nationell nivå, för att öka kunskapen, 

kapaciteten och utvecklingen av det energi- och klimatstrategiska arbetet på alla 

nivåer, samt utveckla metoder för uppföljning. 

Förslaget ska bidra till att kommuner i hela landet både ska kunna hantera den snabba 

omställning som elektrifieringen av transportsektorn och industrin innebär, samtidigt som det 

mer långsiktiga klimatarbetet måste implementeras i alla politikområden och kommunernas 

ansvarsområden, exempelvis fysisk planering, offentlig upphandling, medborgardialoger och 

näringslivsnätverk. Klimatomställningsfunktionen är ett strategiskt stöd som bör bidra till att 

framtidssäkra kommunala investeringar för att undvika inlåsningar i en fossil ekonomi och bör 

därför ha en position inom kommunorganisationen med närhet till kommunledningen.  

Stödet riktar sig till de kommuner som har behov av resurser för att driva på, utveckla, 

koordinera, samordna och följa upp kommunens energi- och klimatarbete både för 

kommunorganisationen och kommungeografin. Stödet riktar sig både till de kommuner som 

inte har kommit så långt i sitt energi- och klimatarbete samt till de som har kommit en bit på 

vägen men som behöver stöd i implementeringen av åtgärder internt i organisationen eller i 

samverkan med andra aktörer i samhället. Stödet kan även rikta sig till de som kommit längre i 

arbetet med att genomföra och implementera åtgärder, i syfte att överföra kunskap och 

erfarenheter och bidra till ökat lärande mellan kommunerna. 

Förslaget föreslås införas senast 2024 och pågå till och med 2030 med en kontrollstation vid 

lämplig tidpunkt.  

Stödet motsvarar ungefär en tjänst per kommun, totalt kan det bli upp till 300 miljoner kronor 

per år. Stödet föreslås sökas hos en statlig myndighet till och med 2030, till exempel 

Energimyndigheten eller Naturvårdsverket. Efter halva tiden bör stödet utvärderas. Stödet kan 

utformas som en förordning liknande bidraget till energi- och klimatrådgivningen, där regler 

för vem som kan beviljas bidrag och vilka krav som ställs förtydligas, alternativt som ett 

uppdrag i regleringsbrev till någon myndighet.  

Med ett lika stort stöd per kommun blir det proportionerligt ett större stöd för mindre 

kommuner, vilket är avsiktligt för att möta upp mindre kommuner som signalerar resursbrist 

som ett hinder för ökad takt i klimatarbetet.   

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

Förslaget adresserar svårigheten att bidra till en långsiktig hållbar utveckling i kommunerna på 

grund av begränsad organisatorisk kapacitet i form av brist på resurser, kompetens och 

metoder för att driva utvecklingsarbete på energi- och klimatområdet. Kommunintervjuerna 

och Klimatkommunerna samt Energikontoren lyfter fram att det är helt avgörande att det finns 
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tjänsteperson(er) som har arbetstid för att arbeta klimatstrategiskt. Viable Cities pekar också 

på att det är nödvändigt att klimatarbetet organiseras tvärs över förvaltningsgränser och även 

involverar kommunala verksamheter och externa aktörer.    

Det krävs även politisk samsyn på det lokala planet vilket underlättas av lokalt anpassade 

underlag som dessutom lyfter fram synergieffekter med andra områden än klimatområdet. 

Dessutom betonas vikten av tillgång till finansiellt stöd samt aktivt samarbete och 

erfarenhetsutbyte mellan kommuner. 

Kommunorganisationernas förutsättningar att arbeta med klimatomställning varierar kraftigt. 

Medan några, oftast större, kommuner kan gå före och kraftsamla saknas det i flera kommuner 

personella resurser för att arbeta med energi- och klimatfrågor ur ett strategiskt perspektiv, och 

det arbete som bedrivs bygger till stor del på initiativ och engagemang hos enskilda 

tjänstepersoner och politiker i kommunerna. 

 Bedömning av potentialen för förslag 3 

Förslaget adresserar svårigheten att bidra till en långsiktig hållbar utveckling i kommunerna på 

grund av begränsad organisatorisk kapacitet och genomförandeförmåga på lokal nivå i form 

av brist på resurser, kompetens och metoder för att driva utvecklingsarbete inom energi- och 

klimatområdet. Detta kan exempelvis röra brist på ekonomiska resurser, brist på kompetens 

inom energi- och klimatområdet, brist på samordning och samverkan inom kommunen och 

med andra kommuner eller andra aktörer, att styrdokument saknas, inte används eller inte 

hänger ihop. 

Vår hindersanalys bekräftar den bild som flera studier och tidigare dialoger med kommuner 

(Naturvårdsverket 2022b, Energimyndigheten 2021a) har synliggjort vilket är att framför allt 

mindre kommuner upplever sig ha mycket begränsade resurser att driva utvecklingsarbete vid 

sidan av kärnverksamheten. Ambitioner och vilja saknas inte, men det tidsmässiga utrymmet 

upplevs som kraftigt begränsat. Flertalet kommuner saknar också resurser som har kunskap 

och kompetens i energi- och klimatfrågor (Energimyndigheten 2021a). Därtill finns det en 

bristande kunskap vad gäller hur man söker och hanterar externfinansierade projektmedel, 

vilket hindrar många kommuner från att lägga tid och resurser på att söka medel. Flera 

kommuner efterfrågar också resurser för att kunna delta i samarbeten och erfarenhetsutbyte 

mellan kommuner, för att kunna lära av varandra. Det finns effektiva metoder och verktyg för 

klimatarbetet men förmågan att samla, skala upp och implementera allt som redan testats eller 

utvecklats, brister hos många kommuner. Att inte redan framtagen kunskap används är ett 

ineffektivt nyttjande av medel. 

 

Om förslaget inte genomförs innebär det att det fortsatt finns många små- och medelstora 

kommuner som inte anser sig kunna avdela tillräckligt med egna resurser för att arbeta 

strategiskt med energi- och klimatfrågan och den omställning som bör ske på lokal nivå. I och 

med det ökade fokus på klimatfrågan och den samhällsomvandling som pågår kan man till 

viss del förvänta sig att kommuner tillsätter denna typ av funktioner själva, till exempel som 

kommunerna i Klimatkommunerna eller Viable Cities (år 2021 ingår 23 kommuner och de 

omfattar ca 40% av Sveriges befolkning). De kommundialogmöten, utrednings- och 

forskningsrapporter som utgör underlag för hindersanalysen tydliggjorde att skillnaderna i 

förutsättningarna för kommuner och regioner att arbeta med klimatfrågor är stor och det 

framkom att klimatfrågan inte anses ingå i kommunens kärnverksamhet. Det innebär i 

praktiken att trots framtagna lokala klimatmål marginaliseras ofta genomförandet eftersom 



76 

 

den kommunala kärnverksamheten vård, skola och omsorg behöver prioriteras. Det kan i sin 

tur få som effekt att tillgängliga lösningar och metoder inte implementeras i den takt och 

omfattning som behövs. Risken finns också att helhetssynen på klimatomställningen uteblir i 

lokala satsningar. Även kommuner och regioner som har kommit relativt långt i sitt 

klimatarbete har potential att accelerera sitt arbete om medel och resurser kan tillföras. Utan 

tillförda resurser kommer skalbara lösningar såsom utbyggnad av laddinfrastruktur och 

energieffektivisering där staten redan satsat mycket resurser, inte att implementeras i den takt 

som behövs för att målen ska nås i tid.  

Förslaget med en klimatomställningsfunktion har en hävstångseffekt genom att mobilisera och 

samordnat driva många aktörers klimatåtgärder i samma riktning. Omställningsfunktionen 

bedöms accelerera genomförandet av de många investeringar, insatser, regler, normer och 

beteendeförändringar som behövs för att åstadkomma betydande klimateffekter. Med stöd av 

denna resurs utvecklas förmågan att arbeta holistiskt, att foga samman och skapa synergier 

mellan både befintliga initiativ och nya satsningar. Förslaget förbättrar samtliga kommuners 

möjligheter att bidra till klimatmålen och minskar utsläppen i de sektorer där kommuner eller 

regioner har direkt eller indirekt rådighet.  

Förslaget omfattar landets samtliga kommuner och behöver införas så snart det är möjligt, 

senast 2024, för att bidra till att kommuner i hela landet ska kunna hantera den snabba 

omställning som elektrifieringen av transportsektorn och industrin innebär, samtidigt som det 

mer långsiktiga klimatarbetet måste implementeras i alla politikområden och kommunernas 

ansvarsområden, exempelvis fysisk planering, offentlig upphandling, medborgardialoger och 

näringslivsnätverk. Stödet följs upp årligen av den myndighet som ansvarar för utlysningen. 

En kontrollstation kan lämpligen införas senast 2027 för att justera stödet inför perioden 2028-

2030. 

Alternativa lösningar 

Likt för förslag 1 skulle en alternativ lösning kunna vara att klimatomställning tydligare blir 

en lagstadgad del av övriga uppgifter för kommuner. Detta skulle kräva en ändring av 

kommunallagen eller de andra lagregleringar som styr kommuners verksamhet och 

ansvarsområden. Då skulle lagstiftningen tvinga fram att kommuner prioriterar klimatfrågan 

högre och tillser att arbetet har tillräckliga resurser förutsatt att adekvat uppföljning 

genomförs. Resonemang om ett sådant förslag finns även i avsnitt 4.1.4 om alternativa 

lösningar till förslag 1.   

En annan lösning för att öka resurserna till klimatarbete på lokal nivå är att villkora delar av 

medel från det kommunala utjämningssystemet med ett ökat klimatarbete. Det finns även 

andra statliga stöd/bidrag som skulle kunna villkoras med klimatarbete, till exempel de statliga 

driftstöd som ges till flygplatser i kommunal regi (så kallade icke-statliga flygplatser). Dessa 

alternativ kräver dock en mer långtgående utredning än vad som varit möjligt inom ramen för 

detta uppdrag. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Med en klimatomställningsfunktion finns ökad möjlighet att belysa målkonflikter till exempel 

kring prioritering av transportslag i samhällsplanering eller utbyggnad av förnybar 

energiproduktion, och bidra till att beslut kring avvägningar påskyndas. Det ger därmed 
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positiva effekter även för andra miljömål än begränsad klimatpåverkan, främst god bebyggd 

miljö och generationsmålet. 

Förslaget har en positiv effekt på möjligheten att nå flera av de globala målen för hållbar 

utveckling, dels de som rör den ekologiska dimensionen men även mål i de sociala och 

ekonomiska dimensionerna. Mål 10 minskad ojämlikhet beskriver att grunden för ett jämlikt 

samhälle är en rättvis fördelning. Förslaget möjliggör att det ska finnas en 

klimatomställningsfunktion i alla kommuner, även de mindre och mer resurssvaga. 

Medborgare, företag och organisationer i alla kommuner i Sverige har rätt till de positiva 

utfallen av en klimatomställning – inte bara de mer resursstarka kommunerna. Att införa 

klimatomställningsfunktion i mindre kommuner är alltså bra ur utjämningssynpunkt. 

Förslaget har en viss positiv effekt på sysselsättning och regional utveckling. Förslaget bidrar 

till att stärka klimatarbetet och samtidigt uppnå andra samhällsmål, vilket bör få långsiktiga 

fördelar för sysselsättningen i kommunorganisationen och för kommungeografin. 

Klimatarbete kan stimulera entreprenörskap och attrahera nya verksamheter till kommunen, 

samt att omställningsarbetet i sig kan innebära vissa investeringar i bland annat 

laddinfrastruktur, förnybar el och energieffektivisering. Förslaget bidrar till att jämna ut 

möjligheterna för samtliga kommuner att bidra till och dra nytta av klimatomställningen, 

liksom deras medborgare och företag. Förslaget ska bidra till att stärka klimatarbetet och 

samtidigt uppnå andra samhällsmål utifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhet. Det kan ge 

positiv effekt för jämlikhet och jämställdhet.   

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha medelhög kostnadseffektivitet. Förslaget riktar in sig på ett tydligt 

identifierat hinder för klimatomställning, nämligen brist på förmåga och 

genomförandekapacitet för lokal klimatpolitik, inklusive intern och extern koordinering.  

Förslaget bedöms minska de höga transaktionskostnader som finns när invanda arbetssätt 

behöver ändras. Klimatomställningsfunktionen kan bidra med effektiva arbetssätt och 

facilitera samverkan över förvaltningsgränser inom kommunen. Ett exempel bland flera är 

uppskattade delade incitament eftersom beslut om investeringar ibland tas av annan 

förvaltning än de som ansvarar för drift och underhåll vilket leder till otillräckliga 

beslutsgrunder och att lönsamma investeringar i energieffektivitet i byggnader och 

bebyggelsen uteblir18. 

I ljuset av kommunernas varierande förutsättningar att driva en egen klimatpolitik är stödets 

kostnadseffektivitet starkt beroende av dess additionalitet. Stödets kostnadseffektivitet beror 

till stor grad på den detaljerade utformningen av stödet. Dels i vilken mån det säkerställs att 

det ekonomiska stödet bidrar till ökad koordinering och till exempel inte delas ut till 

koordineringsarbetet som redan sker. Detta görs genom att kommunerna kan använda stödet 

 

 

18 Se till exempel Länsstyrelsen Skånes projekt Energieffektivisering av offentliga byggnader och 

värdeskapande fastighetsförvaltning, t ex rapporten M:2020:01 Överkom energislöseriet genom 

lönsamma investeringar 
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på olika sätt utifrån sina förutsättningar och behov för största klimatnytta. Kommunerna ska 

beskriva vilka additionella åtgärder stödet möjliggör. Den hindersanalys som gjorts i samband 

med uppdraget visar särskilt på vikten av en funktion med mandat att driva tvärsektoriella 

frågor där olika förvaltningar eller kommun, medborgare och näringsliv behöver samverka 

mer.  

Påverkan på statsbudgeten 

Incitamenten för att tillsätta tillräckliga ekonomiska och organisatoriska resurser på lokal nivå 

varierar beroende på eventuella egna klimatmål och huruvida man lokalt identifierar 

mervärden av att bidra till klimatomställningen. Ett statligt stöd i denna omfattning är troligen 

nödvändigt för att motivera kommuner att bidra till de klimatmål som är satta på nationell 

nivå, men inte är bindande för lokala aktörer och kan vara avgörande för nationell 

måluppfyllelse. Medlen väntas få en katalyserande effekt och leda till ökat genomslag av 

nationell klimatpolitik vilket också bör beaktas när påverkan på statsbudgeten diskuteras.  

Påverkan på kommuner och regioners budget 

Förslaget har en positiv påverkan på kommuners budget och innebär att alla kommuner kan 

höja sin förmåga och genomföra åtgärder och ta del av andra ekonomiska stöd. Idag ser det 

väldigt olika ut i landet. Det finns inte tillräcklig kapacitet eller förmåga hos många kommuner 

att ta del av och omsätta kunskap och erfarenheter. Det medför att den fulla potentialen av 

olika statliga satsningar inte realiseras. Fördelningsmässigt sett innebär en tjänst per kommun 

att mindre kommuner gynnas mer än de större samtidigt som även dessa kan accelerera sitt 

klimatarbete.  

Stödet är tidsbegränsat fram till 2030 vilket kan innebära vissa risker liknande dem för olika 

projektbaserade stöd. Tanken är emellertid att det tidsbegränsade stödet här på ett 

kostnadseffektivt sätt ska bidra till att kommuner och regioner snabbt kommer igång med ett 

förstärkt klimatarbete och kan arbeta upp strukturer och kapacitet (till exempel i form av 

strategier och funktioner) för arbetet som kommuner sedan bör kunna ta vidare själva med 

andra (projekt)medel om så behövs.  

Slutsatser från tidigare likartade styrmedel 

Ett liknande styrmedel fanns under perioden 2010-2014 då alla kommuner och landsting 

kunde söka ett energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten. Stödet var ett ekonomiskt 

stöd motsvarande en halvtidstjänst som kommuner och dåvarande landsting kunde söka för 

strategiskt arbete med energieffektivisering i den egna organisationen. Kommuner och 

landsting rapporterade in indikatorer för energianvändningen i egna lokaler och transporter 

och indikatorerna visar på en minskad energianvändning i både bostäder och lokaler och en 

kraftigt ökad användning av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken mellan åren 2011-2014. 

Under kommundialogerna beskrev flera kommuner att de hade haft bestående nytta av dessa 

fleråriga medel. Energimyndighetens program Uthållig kommun var ett samarbete mellan 

Energimyndigheten och utvalda kommuner i Sverige och bedrevs i olika etapper under 

perioden 2003-2014. Genom Uthållig kommun fick kommunerna stöd i form av 

kunskapsöverföring, projektmedel för samverkan samt hjälp med strukturer för nätverk. 

Energimyndigheten har låtit Sweco utvärdera Energieffektiviseringsstödet och programmet 

Uthållig kommun. Utvärderingen visade att kunskapshöjningen varierade från de som med 
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hjälp av stödet fått upp frågan om energieffektivisering högt på organisationens agenda, till de 

som haft svårt att omsätta och behålla kunskap inom organisationen. Arbetet har stärkts där 

implementering har skett, till exempel genom att driva utvecklingen som offentlig beställare. 

För Uthållig kommun har ökad kunskap omsatts i konkreta åtgärder och arbetssätt som också 

har spridits framför allt inom den egna organisationen men även externt. Ett flertal 

spjutspetsexempel har tagits fram och vissa effekter kvarstår. Det finns också tendenser till att 

vissa effekter har minskat efter programmet slut. (Sweco på uppdrag av Energimyndigheten 

2015). Långsiktighet är därför en mycket viktig parameter för det föreslagna stödet strategisk 

klimatomställningsfunktion på kommunal nivå.  

Interaktion med andra styrmedel/åtgärder 

Förslaget ökar möjligheten för kommuner att genomföra åtgärder för att bidra till den 

nationella klimatlagen och klimatmålen och att ta del av befintliga finansiella stöd såsom 

Klimatklivet, Stadsmiljöavtal, innovationsmedel med mera. Förslaget kompletterar även 

energi- och klimatrådgivningens roll.  

Forum och former för utvecklad kunskap, kompetens och förmåga samt för att dela 

erfarenheter förstärks på nationell nivå genom förslag 1 och 2, inklusive medel. 

Myndigheterna underlättar för kommuner att genomföra åtagandena genom att tillhandahålla 

en arena och ett kunskapscenter som samlar och tillgängliggör myndigheters och andra statliga 

aktörers arbete och satsningar och som synliggör andra finansieringskällor som bidrar till 

genomförandet av åtagandena på kommunal och regional nivå. Kommuner som deltar i 

färdplanen (förslag 1.2) får ta del av relevant utbildning, metodhandledning och annat 

kunskapsstöd genom de kompetens- och kunskapshöjande utbildningar som föreslås i 

styrmedelspaketet.  

 

Den regionala nivån (förslag 5, 6 och 7) ska också stödja kommunerna i deras arbete med att 

genomföra sina åtaganden. Genom nätverksstödjande forum ges kommunerna möjlighet till 

erfarenhetsutbyten och lärande. De regionala mobilitets- och upphandlingskoordinatorerna kan 

stötta de kommunala klimatomställningsfunktionerna genom samordning, stöttning och 

gemensamma projekt. 
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4.4 Förslag 4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder 

 

 

Förslaget utgörs av statliga medel under tre år till RKA19 eller motsvarande aktör för att utgöra 

projektledning för framtagande av en standardiserad redovisning av klimatåtgärder och 

klimatpåverkan för kommuner och regioner, som en del av deras årsredovisning och/eller som 

en del av övrig hållbarhetsredovisning. Förslagets genomförande underlättas av, och 

samverkar med, förslaget 2.4 om utvecklad klimatstatistik på lokal och regional nivå. En 

standardiserad klimatredovisning underlättar även den interna revisionen inom klimatområdet 

för kommuner och regioner, samt för olika typer av återrapporteringar.  

Rapportering enligt den framtagna standarden bör utgöra ett frivilligt moment tills dess att 

klimatdata kan fås med tillräcklig kvalitet på lokal nivå. En separat utredning bör genomföras 

som en kontrollstation efter tre år för att se om arbetet med standardiserad rapportering 

kommit tillräckligt långt för att göra det möjligt att införa krav på obligatorisk 

klimatredovisning för kommuner och regioner.  

Denna utredning och kontrollstation bör även inkludera frågan om kommunallagen bör 

uppdateras för ökad tydlighet kring vad som ingår i kommunernas och regionernas revisioner 

kopplat till åtminstone klimatområdet, samt huruvida klimatlagen bör vidgas till att gälla all 

offentlig verksamhet och inte enbart regeringens arbete.   

Framtagande av standardiserad form för redovisning av klimatåtgärder och klimatpåverkan 

kompletterar och nyanserar de klimatdata och indikatorer som finns till exempel i Kolada. 

Framtagandet föreslås ske genom att statliga medel för utredning och tester erbjuds RKA för 

att förstärka det arbete som redan pågår och finns beskrivet i avsnitt 2.1. Klimatåtgärder och 

klimatpåverkan redovisas lämpligen som en del av den hållbarhetsredovisning som 

årsredovisningar bör innehålla, där den standardiserade formen kan utvecklas stegvis och där 

klimatdelarna kan utgöra ett första steg till en mer fullständig hållbarhetsredovisning.   

Statliga medel för ett uppdrag där förslag på standardiserad klimatredovisning tas fram som en 

del av en framtida hållbarhetsredovisningsmodell bedöms omfatta cirka 4 miljoner kronor per 

 

 

19 RKA är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR, med uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i 

kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i databasen Kolada. 

Förslaget utgörs av statligt uppdrag och medel för framtagande av en standardiserad 

redovisning av klimatåtgärder och klimatpåverkan för kommuner och regioner. 

Redovisningen kompletterar och nyanserar de klimatdata och indikatorer som finns till 

exempel i Kolada. Framtagandet föreslås ske genom att statliga medel för utredning och 

tester erbjuds SKR eller RKA. Förslaget samverkar med förslag 2 om förbättrad statistik 

för uppföljning av klimatpåverkan lokalt och regionalt. Förslaget bemöter hindret som 

utgörs av avsaknad av en kostnadseffektiv, tydlig och aktuell lokal och regional 

klimatuppföljning. 
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år under tre år. Därefter bör det vara lämpligt med en kontrollstation för att avgöra vilka 

ytterligare åtgärder och medel som är relevanta. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Förslaget bemöter det identifierade hindret som avsaknad av en kostnadseffektiv, tydlig och 

aktuell lokal och regional klimatuppföljning utgör. Den kommunvisa uppdelningen av de 

territoriella klimatpåverkande utsläppen som finns idag, har två års fördröjning och behöver 

kompletteras med fler klimatdata och aspekter eftersom kommunerna har begränsad rådighet 

över utsläpp exempelvis från genomfartsleder och industrier. Det saknas även lokala data för 

konsumtionens klimatpåverkan och för kolbalans/kolinbindning i lokalt perspektiv.  

 Bedömning av potentialen för förslag 4 

Förslaget bemöter hinder kopplat till bristande ledning, styrning och uppföljning. Genom 

standardiserad klimatredovisning ökar möjligheten till bättre beslutsunderlag samt ökad 

jämförbarhet mellan olika kommuner/regioner och mellan olika år. Förslaget bedöms ge 

följdeffekter i form av fler korrigerande och förebyggande klimatåtgärder där behovet har 

tydliggjorts genom den förbättrade uppföljningen av kommunens/regionens verksamhet och 

mål, inklusive om ställda klimatkrav i upphandlingar uppfylls. Utan utvecklad och 

standardiserad klimatredovisning på lokal och regional nivå finns risk att klimatåtgärder 

fördröjs och fördyras. 

Många kommuner och regioner arbetar redan med klimat- eller hållbarhetsredovisning i någon 

form. Genom en standardisering bedömer utredningen att det kan få större genomslag i 

kommunal och regional verksamhet samt att rapporteringen kan bli mindre beroende av 

resurser i form av tid, personal och kompetens. Förslaget omfattar alla kommuner och regioner 

och ger utsläppsminskningar i områden som kommuner och regioner har direkt och indirekt 

rådighet över, till exempel transporter, val av livsmedel, bygg- och anläggningsprojekt samt 

planfrågor, energieffektivisering med mera. 

Förslaget bör kunna implementeras direkt, det vill säga framtagandet av en standardiserad 

klimatredovisning kan påbörjas omedelbart när medel och uppdrag finns, och utgör en 

förstärkning till det arbete som pågår på flera olika håll. Klimateffekt kan fås redan på kort 

sikt genom att det ökar tydligheten för interna och externa aktörer kring vilka åtgärder som 

genomförs och vilka som släpar efter eller inte påbörjats. Klimateffekten sker även på 

medellång och lång sikt bland annat genom att det underlättar för interna revisioner och för 

ökade möjligheter till jämförelser mellan kommuner och regioner som har likartade 

utmaningar och styrkor. 

Uppföljning av förslaget sker genom årlig återrapportering av genomförandet av det treåriga 

projektet, samt att implementeringen följs förslagsvis via RKAs system Kolada samt via de 

kommunala revisionerna. Det kan vid den föreslagna kontrollstationen efter tre år, eller om 

möjligt tidigare än så, behöva utvärderas vilka insatser som skulle kunna behövas för att stärka 

den kommunala revisionen i klimatfrågor. Ökat klimatfokus i revision kan ske redan nu 

genom initiativ från SKR, Klimatkommunerna med flera. 

Alternativa lösningar 

Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning innehåller inte krav på en 

hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelsen. En förändring av denna lag skulle kunna vara 
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ett alternativ till frivillig standardiserad hållbarhetsredovisning. Det är då viktigt att kraven på 

rapportering är möjliga att uppfylla, det vill säga att de data som krävs också går att ta fram. 

Det kan då bli ett snävt urval av parametrar som enbart rör kommun- respektive 

regionorganisationen och inte det arbete som kommunen och regionen genomför för att 

möjliggöra och stödja minskad klimatpåverkan i hela kommungeografin respektive 

regionen/länet samt även i ett vidare perspektiv som klimatpåverkan i andra länder som 

orsakats av de varor organisationerna köper. 

 

Ett alternativ för att öka uppföljningen av klimatåtgärder är att inkludera dessa tydligare i 

kraven enligt kommunallagen för revisionen i kommuner och regioner. För att öka både krav 

och stöd kan både kommunallagen kompletteras och vägledningar/checklistor tas fram (eller 

så används de listor som Klimatkommunerna tagit fram, se figur 12 i avsnitt 2.3), liksom 

fortbildning för politiker och revisorer samt forum för erfarenhetsutbyte. Revisorerna prövar i 

dagsläget om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs 

inom nämnderna är tillräcklig (12 kap 1 § andra stycket kommunallagen). Den lagtexten i 

skulle kunna revideras till " och från ekonomisk, social och ekologisk synpunkt 

tillfredsställande sätt" för att förutom klimat även inkludera övriga miljömål samt sociala 

aspekter, det ligger dock utanför detta uppdrag. Arbete med alla hållbarhetsaspekter inom 

Agenda 2030 är en naturlig del av kommuners ansvar, inom ramarna för den kommunala 

ekonomin. Ur juridisk synpunkt är dock en sådan revidering otydlig i vad som inkluderas i 

begreppen och vilka krav som ställs. Kommunens och regionens skyldigheter behöver 

uttryckas tydligt, för att också kunna beskriva vad som utgör överträdelser.  

Klimatlagen avser regeringens klimatpolitiska arbete enligt 1 §, men inte kommuner och 

regioner. Kommunal och regional internrevision behöver därför inte inkludera om kommunen 

eller regionen följer klimatlagen. Inom ramen för detta uppdrag har det inte funnits möjlighet 

att utreda vilka förändringar som skulle behövas för att få klimatlagen att omfatta även 

kommuner och regioners verksamhet utan detta skulle behöva ske i uppdrag till lämplig part. 

Som anges i kapitel 4.4 föreslås en utredning för komplettering av kommunallagen och 

klimatlagen, efter tre år med förbättringsarbete för klimatdata. Utredningen kan avse 

inkludering av kommuner och regioner eller all offentlig verksamhet.  

Bidrag till andra samhällsmål 

En standardiserad klimatredovisning ingår med fördel som en del i en hållbarhetsredovisning, 

vilket ökar möjligheten för att lyfta fram åtgärder inom områden som ger minskad 

klimatpåverkan som en positiv sidoeffekt. Exempel är ökad resurshushållning för bygg- och 

anläggningssektorn, hälsofrämjande åtgärder som cykling samt klimatanpassningsåtgärder 

som ökad grönska i tätorter. På samma sätt har flera olika klimatåtgärder positiva effekter för 

andra samhällsmål. En utvecklad klimatredovisning kan bidra till att förtydliga målkonflikter 

vilket kan leda till att beslut kring avvägningar mellan olika samhällsmål får en tydligare 

grund och kan påskyndas.   

Ökad tydlighet och uppföljning i klimatarbete bör få positiva effekter för den regionala 

utvecklingen. Uppföljning och redovisning av åtgärder för minskad klimatpåverkan omfattar 

även åtgärder som ger andra fördelar.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha medel till hög kostnadseffektivitet beroende på hur kvalitetssäkrat och 

kostnadseffektivt redovisningsarbetet kan göras, till exempel vilka data som kan tas fram 

centraliserat vilket är mer effektivt än om data inte tas fram på gemensamt sätt. Många 

kommuner och regioner redovisar sitt klimatarbete och måluppfyllnad, men ett standardiserat 

utförande ökar kostnadseffektiviteten och minskar tröskeln för de som ännu inte 

klimatredovisar på ett konsekvent sätt.  

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en marginell påverkan på statsbudgeten. Statliga stöd för standardiserad 

och kvalitetshöjd klimatredovisning ökar Sveriges möjligheter att kostnadseffektivt uppnå de 

nationella klimatmålen. 

Påverkan på kommuner och regioners budget 

Förslaget bedöms ha en marginell påverkan på kommuner och regioners budget. Redovisning 

av befintlig verksamhet gör att brister som behöver åtgärdas tydliggörs men ger ökad 

kostnadseffektivitet och långsiktighet genom mer fullständiga och tydliga beslutsunderlag och 

information om verksamhetens utförande och styrning. 

Slutsatser från tidigare likartade styrmedel 

Det finns idag olika former av hålbarhetsredovisning för företag, myndigheter, kommuner och 

regioner. För företag har frivilliga system för miljöledning och -redovisning såsom Emas (EU) 

och ISO 14001 samt Global Reporting Initiative, GRI, lett till ökad rapportering om 

verksamheters miljö- och klimatpåverkan, liksom ökat genomslag för interna och externa 

miljö/klimatrevisioner. Ökad tydlighet kring verksamhetens klimatpåverkan är en 

grundläggande förutsättning för kostnadseffektiva klimatåtgärder. 

För företag gäller årsredovisningslagen (1995:1554). En årsredovisning ska innehålla bland 

annat en förvaltningsberättelse. Vad förvaltningsberättelsen ska innehålla anges i 6 kap. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen 

av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella 

verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver 

verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna 

upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Upplysningar kan som 

alternativ lämnas i en separat hållbarhetsrapport. Större företag (utifrån antal anställda, balans- 

eller nettoomsättning) ska lämna hållbarhetsrapport, som del av förvaltningsberättelsen eller 

som en separat handling (6 kap. 10–11 §§). Punkter som ska tas upp är bland annat vilken 

policy som företaget tillämpar i frågorna, de granskningsförfaranden som har genomförts, 

resultatet av policyn, väsentliga risker för verksamheten, affärsförbindelser, produkter eller 

tjänster, hur företaget hanterar riskerna, samt även centrala resultatindikatorer som är relevanta 

för verksamheten (6 kap. 12 §). I Europaparlamentets och rådes direktiv 2014/95/EU om 

tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy 

framgår att medlemsstaterna kan begära att uppgifterna kvalitetssäkras av en oberoende 

granskare, detta är dock inte infört i årsredovisningslagen, i det fall en från årsredovisningen 
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separat rapport upprättas ska företagets revisor kontrollera om rapporten upprättats, men den 

behöver inte granskas. Enligt rekommendationer från FAR (Föreningen Auktoriserade 

Revisorer) ska dock revisorn informera styrelsen om rapporten innehåller felaktig eller 

missvisande information.  

Svenskt Näringsliv har sammanfattat erfarenheter från hållbarhetsrapportering där en majoritet 

av de intervjuade företagen anser att arbetet med hållbarhetsfrågor fått en bättre struktur sedan 

man började rapportera (Cartina 2021).  

För flera myndigheter har förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 

haft en positiv effekt för det systematiska miljöarbetet även om det kunde konstateras brister 

för uppdateringarna av miljöutredningarna samt att många myndigheter inte heller utvecklade 

sina interna miljöledningsmål (Naturvårdsverket 2020). Detta kan vara en följd av att 

förordningen inte ger påföljder, vilket kan vara viktigt att ta med i utvärderingen och den 

utredning som föreslås efter tre år. 

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Befintliga informativa styrmedel med statistik om lokal och kommunal klimatomställning är 

den nationella emissionsdatabasen och Kolada. I emissionsdatabasen redovisas 

kommungeografiska klimatpåverkande utsläpp dock med två års eftersläpning. Kolada 

redovisar kommunvisa nyckeltal som andel miljöfordon i kommunorganisationen. Enligt 

kommunikation med Naturvårdsverket20 finns det några initiativ för förbättringar av statistiken 

på gång, till exempel för SCBs statistik över oljeleveranser per kommun. De parametrar som 

ingår i Kolada är en bra grund att utgå från för förbättringar och kompletteringar, till exempel 

med oljeleveransstatistik med mera.  

För myndigheter finns förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Där ingår en årlig 

rapportering till Naturvårdsverket enligt specificerade parametrar. Myndigheter med 

betydande miljöpåverkan bör registrera sig enligt EU-systemet Emas eller certifiera sig enligt 

ISO 14001. Erfarenheter bör tas tillvara från dessa system. 

Om ett företag är av allmänt intresse och haft fler än 500 anställda finns bestämmelser om 

innehållet i företagets hållbarhetsrapport i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar 

och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. Även här kan det finnas parametrar, precis 

som i hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen, som kan ingår i en förbättrad och 

standardiserad klimatredovisning för kommuner och regioner. 

Förslaget har kopplingar till flera förslag i uppdraget. Förslag 1 nationell samordnare och 

förslag 2 myndighetslyft omfattar initiativ för att utveckla statistik för uppföljning av lokal 

och regional klimatomställning. Förslaget har även starka synergieffekter med förslag 3 

klimatomställningsfunktion och förslag 5 förstärkt finansiering och uppdrag till länsstyrelsen.  

 

 

 

20 Personlig kommunikation med Max Jonsson och Katarina Wärmark Naturvårdsverket, 22-02-22 
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4.5 Förslag 5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- 

och klimatomställning på lokal och regional nivå 

 

 

Förslaget utgörs av ett utvecklat uppdrag och en förstärkt finansiering för länsstyrelsens arbete 

med att i samverkan med regionen och kommunerna stödja och samordna energi- och 

klimatarbetet. Förstärkningen ska bidra till att växla upp och vidareutveckla arbetet i befintliga 

regionala nätverk för energi- och klimatfrågor liksom samarbeten på nationell nivå. Det 

innefattar också att utveckla arbetsprocesser såväl internt på länsstyrelsen för ökat 

helhetsperspektiv som tillsammans med andra aktörer, samt för att ge ett ökat stöd till framför 

allt kommuner, både i planering, genomförande och uppföljning av energi- och klimatarbetet. 

Förstärkningen kan användas till kunskapsspridning, metodutveckling, processtöd och annan 

koordinering, samordning och medfinansiering som krävs för ett mer effektivt genomförande 

av åtgärder som bidrar till de regionala energi- och klimatstrategierna. 

Länsstyrelserna har sedan ett flertal år arbetat med regionala energi- och klimatstrategier och 

åtgärdsprogram. Det finns även kopplade uppdrag som Regional plan för infrastruktur för 

biodrivmedel och laddbara fordon samt uppdragen till vissa län att beskriva länens 

kapacitetssituation för elnäten. Förslaget syftar till att bygga vidare på och öka länsstyrelsens 

genomförandekapacitet och förmåga att ha en stöttande och koordinerande roll på regional 

nivå till främst kommunerna men även andra viktiga parter, för att tillsammans med andra 

aktörer i länet som regionen, Energikontor och motsvarande, utgöra en länk mellan den 

nationella styrningen och det lokala utförandet. Förslaget förstärker effekten av förslag 1 om 

nationell samordnare och färdplan, förslag 2 om myndighetssamverkan och förslag 3 om 

kommunal klimatomställningsfunktion. 

Bland de behov som identifierats på regional nivå, och där stödet skulle kunna bidra, ingår 

bland annat att:  

• koordinera, samla och sammanföra aktörer för att driva på ett förändringsarbete där 

stora klimateffekter kan uppnås. 

• identifiera och fånga upp utvecklingsbehov, koordinera insatser samt genomföra olika 

åtgärder för att åstadkomma en mer resurseffektiv energianvändning, ökad andel 

förnybar energi, minskade utsläpp och en cirkulär ekonomi.  

• stödja och hantera den snabba omställning som elektrifieringen av transporter och 

industrin samt förändringarna i omställningen till ett robust och hållbart energisystem 

innebär, bland annat för samhällsplaneringen.  

Förslag 5 om förstärkt uppdrag till länsstyrelserna utgörs av uppdrag och ökad 

finansiering för länsstyrelsens arbete med att stödja den regionala klimatomställningen. 

Genom att tillföra resurser och förtydliga länsstyrelsens roll att leda och samordna energi- 

och klimatomställningen kan stödet till lokala och regionala aktörer utvecklas och skalas 

upp genom olika nätverk, arbetsgrupper och samarbeten. Förstärkningen kan användas 

till kunskapsspridning, metodutveckling, processtöd och annan koordinering och 

samordning inklusive medfinansiering som krävs för att få till ett effektivt genomförande 

av åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan. Förslaget motverkar hinder kopplade 

till brist på samordning samt resursbrist.  
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• följa upp lokala och regionala åtaganden i färdplanen enligt förslag 1. 

 

Därtill ska medel kunna användas till att länsstyrelsen själv, eller andra regionala aktörer 

genom utlysning eller medfinansiering, ska kunna driva och utveckla nätverk, genomföra 

förstudier, bidra till kunskapsuppbyggnad, utveckla metodstöd, identifiera och ansöka om 

finansiella medel, skala upp metoder och kunskap, följa och lära av innovationer och 

implementering av forskningsresultat. Medel kan med fördel användas för att utveckla och 

skala upp pågående arbeten, initiativ och nätverk. 

Förslaget bedöms kräva en ökad finansiering med 50 miljoner kronor per år mellan 2024 till 

och med 2030 utöver länsstyrelsens budgetäskande. Medlen fördelas mellan länsstyrelserna.  

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Länsstyrelsen ska enligt sin instruktion verka för att nationella mål får genomslag i länet och 

arbeta sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv. Länsstyrelsen uppfattas dock 

av flera kommuner idag ha begränsade resurser att arbeta strategiskt och proaktivt och ge det 

stöd som kommunerna är i behov av. Det finns ett behov av en tydlighet från staten samt ett 

mer långsiktigt fokus för att få kraft att driva omställningen på kommunal och regional nivå 

och för att skapa förutsättningar för kommuner och regioner att öka takten i omställningen.  

 Bedömning av potentialen för förslag 5 

Förslaget bemöter det identifierade hindret brist på samordning av klimatarbetet. Bristen 

bedöms bero på brist på resurser för bland annat medfinansiering av projekt, vilket leder till att 

samverkan i energi- och klimatfrågor på lokal och regional inte genomförs på ett 

tillfredställande sätt. Detta leder till att insatser försenas eller uteblir inom områden som 

samordnade varutransporter, energieffektivisering och energiplanering, mobilitetsåtgärder 

med mera. I dialoger och workshops som genomförts under hösten 2021 och våren 2022 

framstår det att riktningen, det vill säga klimatmålen, är tydligt utstakad från regeringen men 

att klimatarbetet konkurrerar med andra viktiga politiska frågor och prioriteringar. Flera 

deltagare lyfte att klimatfrågan är marginaliserad i deras arbete, trots den akuta situationen. 

Det finns ett behov av en tydlighet från staten för att få kraft att driva omställningen på 

kommunal och regional nivå och för att skapa förutsättningar för kommuner och regioner att 

öka takten i omställningen.  

Även ett mer långsiktigt fokus i arbetet är något som lyfts fram som viktigt och som också 

behöver utvecklas. Kommunerna vittnar även om behov av att kunna ha tidiga dialoger med 

länsstyrelsen i samhällsplaneringen, för att kunna få hjälp och stöd i arbetet, både formellt och 

informellt. Länsstyrelsen uppfattas dock av flera kommuner idag ha begränsade resurser att 

arbeta strategiskt och proaktivt och ge det stöd som kommunerna är i behov av. 

De senaste åren har länsstyrelsens medel för det energi- och klimatstrategiska arbetet kraftigt 

minskat. Länsstyrelserna har därför bland annat sökt externa medel från exempelvis 

Energimyndighetens tidigare uppdrag Lokal och regional kapacitetsutveckling, för att kunna 

utföra sina uppdrag. Denna neddragning står i kontrast till de skrivningar som regeringen la 

fram i den förra Klimatpolitiska handlingsplanen (Regeringen 2019) där det går att läsa att: 

”Regeringen avser att förtydliga länsstyrelsernas stödjande roll i att genomföra regeringens 

klimatpolitik på regional nivå, inte minst för att länsstyrelserna på ett tydligare sätt ska kunna 

stödja och underlätta för kommunerna när det gäller minskad klimatpåverkan i fysisk 
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planering. Samordningen mellan den fysiska planeringen mellan lokal, regional och nationell 

nivå behöver förbättras.”  

Mot bakgrund av den komplexitet som länsstyrelsens arbete innebär, såväl kopplat till 

instruktionen som i olika uppdrag, behöver länsstyrelsen förstärkta förutsättningar att leda och 

samordna och att utveckla sin förmåga att stödja och koordinera energi- och klimatarbetet på 

lokal och regional nivå. Det behövs därför en långsiktighet i finansieringen till länsstyrelsen 

för att kunna samordna och leda energi- och klimatarbetet och koordinera och involvera flera 

olika aktörer i genomförandet av åtgärder, men också tydligare uppdrag. Genom att tillföra 

resurser och förtydliga länsstyrelsens roll att leda och samordna energi- och 

klimatomställningen kan arbetet inte bara underlättas utan också utveckla och skala upp 

påbörjat arbete i olika nätverk, arbetsgrupper och samarbeten. Förstärkningen kan användas 

till kunskapsspridning, metodutveckling, processtöd och annan koordinering och samordning 

inklusive medfinansiering som krävs för att få till ett effektivt genomförande av åtgärder som 

bidrar till minskad klimatpåverkan. 

Förslaget omfattar alla länsstyrelser och därigenom alla kommuner och regioner. Förslaget ger 

utsläppsminskningar i alla sektorer där det finns direkt eller indirekt rådighet på lokal eller 

regional nivå. Klimateffekter förväntas både på kort sikt samt på medellång till lång sikt (2030 

och vidare). Regionalt samarbete i klimatfrågor är viktig bland annat för utveckling av 

planfrågor som styr infrastrukturutveckling som förbättrar de långsiktiga möjligheterna för 

klimatomställningen 

Förslaget kan införas direkt. Uppföljning sker genom länsstyrelsernas årliga rapportering till 

Regeringskansliet.  

Alternativa lösningar 

En alternativ lösning är att förstärka regionerna eller de regionala energikontoren som en 

samordnade aktör på regional nivå istället för länsstyrelsen. Regionerna ansvarar för regional 

utveckling där klimatomställning är en viktig del och energikontoren är en väl etablerad aktör 

som i flera fall är organiserade under en region. Vår bedömning är dock att länsstyrelsen är en 

mer lämplig part för detta förslag eftersom länsstyrelsen redan idag enligt sin instruktion ska 

verka för att nationella mål får genomslag i länet och arbeta sektorsövergripande utifrån ett 

statligt helhetsperspektiv, till skillnad från regioner som inte har detta ansvar utan styrs av 

egen politik och självstyre. Länsstyrelsen ska enligt länsstyrelseinstruktionen också främja 

samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i 

länet (Länsstyrelsen har dessutom uppdrag och kompetens inom många områden med 

koppling till klimat- och energiomställning såsom samhällsplanering, 

klimatanpassningsåtgärder, riksintressen, tillstånds- och tillsynsfrågor, våtmarksåtgärder med 

mera. Länsstyrelsen är en redan etablerad aktör för att leda och samordna det regionala arbetet 

med genomförande av energi- och klimatstrategierna, samtliga län har därför en aktuell 

energi- och klimatstrategi.  

Det är viktigt att länsstyrelsen genomför uppdraget i samverkan och dialog med regionen. I 

många län är samverkan i energi- och klimatfrågor mellan länsstyrelsen och regionen redan 

pågående och välfungerande. Omkring hälften av energi- och klimatstrategierna är framtagna 

och antagna tillsammans med regionen. Fler länsstyrelser har även startat upp eller 

vidareutvecklat regionala energi- och klimatråd. Rådens syfte är att tillsammans med regionen, 
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näringsliv, kommuner och myndigheter öka takten i klimatomställning och vara ett forum för 

att öka de konkreta åtgärderna kopplat till de regionala energi- och klimatstrategierna, men 

också vara en tvärsektoriell plattform för kunskapsutbyte och erfarenheter mellan aktörer från 

olika branscher. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Förslaget ska bidra till ett helhetsperspektiv på klimatomställning som en del av hållbar 

utveckling och därmed ge positiva effekter även för andra miljömål och hållbarhetsmål än 

klimat, främst god bebyggd miljö och generationsmålet. Ökat stöd från länsstyrelsen kan 

förbättra vägledning kring målkonflikter och bidra till att beslut kring avvägningar påskyndas. 

Förslaget bör ge en viss positiv effekt på sysselsättning och regional utveckling. Förslaget 

bidrar till att stärka klimatarbetet och samtidigt uppnå andra samhällsmål, vilket bör få 

fördelar för sysselsättningen på regional nivå. Klimatarbete kan stimulera entreprenörskap och 

attrahera nya verksamheter till regionen. Omställningsarbete i sig kan även innebära vissa 

investeringar i bland annat laddinfrastruktur, förnybar el och energieffektivisering. Förslaget 

bidrar till att jämna ut möjligheterna för samtliga kommuner att bidra till och dra nytta av 

klimatomställningen, liksom deras medborgare och företag.   

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha medelhög kostnadseffektivitet. Förslaget riktar in sig på ett tydligt 

identifierat hinder för klimatomställning, nämligen brist på stöd och koordinering av 

klimatarbetet på regional nivå. Att säkerställa att ökad koordinering sker kan ses som 

tillhandahållande av en kollektiv nyttighet vilket kommuner och andra lokala aktörer har 

bristande incitament att själv tillhandahålla. Utifrån detta perspektiv kan det sägas vara 

samhällsekonomiskt effektivt att tillhandahålla denna koordinering för att uppnå de klimatmål 

som man förbundit sig till på nationell nivå (men i varierande grad på lokal nivå).  

Koordineringen kan uppnås dels genom ökade resurser, dels genom tydligare uppdrag till en 

koordinerande part. Utredningens förslag bygger på bedömningen att en kombination är 

lämplig, eftersom länsstyrelsens uppdrag att leda och samordna arbetet med energi- och 

klimatstrategierna inte är tillräckligt tydligt och för att det saknas tillräckliga förutsättningar i 

form av ekonomiska medel att bedriva ett sådant arbete. 

Stödets kostnadseffektivitet beror till stor grad på den detaljerade utformningen. Dels i vilken 

mån det säkerställs att det ekonomiska stödet bidrar till ökad koordinering och till exempel 

inte delas ut till koordineringsarbetet som redan sker, dels i vilken mån stödet riktas in på den 

form av koordinering som är allra mest angelägen.  

Genom att effektivisera och koordinera det klimatarbete som behöver ske på lokal och 

regional nivå kan stödet bidra till acceptans och kostnadseffektivitet för de utsläppsminskande 

och upptagsökande åtgärder som behöver göras för att åstadkomma bland annat en ökad 

elektrifiering, resurseffektivitet och ett robust samhälle. 
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Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en marginell påverkan på statsbudgeten och bör leda till ökad effektivitet 

av andra stöd.  

Påverkan på kommuner och regioners budget 

Förslaget bedöms ha en viss positiv påverkan på kommuner och regioners budget genom ökat 

stöd samt medfinansiering från länsstyrelsen. 

Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

Länsstyrelserna rapporterar årligen i samlad form till Regeringskansliet från det strategiska 

energi- och klimatarbetet. Regionala energi- och klimatstrategier och åtgärdsprogram är 

tydliga resultat av medlen och uppdragen till länsstyrelsernas energi- och klimatarbete och 

utgör stöd för kommuners klimatarbete, vilket kan utläsas från bland annat olika kommuners 

hemsidor om klimatarbete. Riksrevisionens (2019) granskning av regeringens styrning av 

länsstyrelserna pekar på att regeringens sätt att styra begränsar länsstyrelsernas möjligheter att 

bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet. Den detaljerade styrningen och den omfattande 

bidragsfinansieringen av länsstyrelsernas verksamhet leder till att länsstyrelserna har svårt att 

planera sin verksamhet på ett långsiktigt och effektivt sätt. Vår bedömning är att en mer 

långsiktig finansiering av länsstyrelsens klimat- och energiarbete skulle skapa bättre 

förutsättningar för länsstyrelsen att leda och stödja den lokala och regionala 

klimatomställningen. 

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Länsstyrelsen har befintliga roller och uppdrag inom klimat- och energiområdet via sin 

instruktion och regleringsbrev. Förslaget om förstärkta medel och uppdrag medför att 

länsstyrelsen får bättre förutsättningar att stötta främst kommunerna och samordna den lokala 

och regionala klimatomställningen. 

Genom att förstärka länsstyrelsens arbete att samordna och leda energi- och 

klimatomställningen bidrar förslaget till att förstärka genomförandet av bland annat 

Elektrifieringsstrategin och förslag från Miljömålsrådet, liksom att öka genomförandet av de 

regionala energi- och klimatstrategierna och andra relevanta styrdokument på nationell, 

regional och lokal nivå. 

Förslaget är en viktig del i den övergripande färdplanen för att stödja kommuner och regionala 

aktörer i klimatomställningen (förslag 1) samt för genomförandet av förslaget om stöd till 

strategisk klimatomställningsfunktion (förslag 3). Länsstyrelserna kan stödja den nationella 

samordnaren för uppföljningen av kommunernas och regionernas färdplansarbete.  
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4.6 Förslag 6. Regional upphandlingssamordning  

 

 

Detta förslag innebär fleråriga statliga stöd till regionala funktioner för 

upphandlingssamordning för utveckling och tillämpning av klimatkrav i upphandling. Medel 

föreslås kunna sökas av region, kommunförbund, gemensam inköpsorganisation, 

samordnande kommun eller motsvarande via Upphandlingsmyndigheten som även uppdras att 

stödja och följa upp upphandlingssamordningens arbete.  

Samordningsfunktionen stödjer kommunernas upphandlingsverksamhet genom nätverk och 

samarbeten. Här ingår även att agera länk till Upphandlingsmyndigheten, arbeta med 

strategiska upphandlingsriktlinjer och regional utveckling samt att driva projekt och 

utbildningsinsatser. Samordningsfunktionen ska också på olika sätt underlätta regionens och 

kommunernas arbete med uppföljning av kravuppfyllelse samt facilitera leverantörsdialog och 

annan extern kommunikation.  

Då många kommuner har likartade upphandlingsbehov och att det inom vissa sektorer liknar 

de behov som regionen har, finns det goda förutsättningar för samordning. Det finns                                                                                                                                                                                              

även betydande möjligheter till effektivt erfarenhetsutbyte kring mer innovativa och 

resurseffektiva lösningar kopplat till upphandlingar, till exempel att upphandla möbeltjänster 

som inventering, lager och renovering snarare än enbart upphandling av nya möbler 

Finansieringen föreslås omfatta cirka 50 miljoner kronor per år via Upphandlingsmyndigheten 

under 2024-2030 med en kontrollstation vid lämplig tidpunkt. Med cirka 2,5 miljoner kronor 

per sökande part finns möjlighet till både tjänst och projekt. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Om det offentliga ska gå före i klimatomställningen behöver klimatkrav öka i offentlig 

upphandling vilket framhålls både i promemorian En skyldighet att beakta vissa 

samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31) och i Miljömålsberedningens 

utredning Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15). Hinder för att utnyttja denna 

möjlighet och kunna sända signaler för klimatomställning till företag utgörs enligt 

kommunintervjuerna av resurs- och kompetensbrist. För att öka kostnadseffektiviteten bör 

mellankommunala och regionala samarbeten främjas och stöd ges till de samarbeten som 

redan sker. Det kan utgöra hinder för effektiv klimatomställning om olika upphandlande 

aktörer ställer olika klimatkrav i samma närområde där företag då får olika besked om vilka 

klimatkrav de ska möta upp mot vilket försvårar deras omställning. 

Kommunernas verksamheters aktiva deltagande i upphandlingsprocessen, förutom 

upphandlingsenheterna, lyfts fram som extra viktigt i fråga om utformning av relevanta 

Ett utökat stöd till framför allt kommuner föreslås genom fleråriga statliga stöd för 

regionala funktioner för upphandlingssamordning. Medel föreslås kunna sökas av region, 

kommunförbund, gemensam inköpsorganisation, samordnande kommun eller 

motsvarande för utveckling och tillämpning av klimatkrav i upphandling. Om det 

offentliga ska gå före i klimatomställningen behöver klimatkrav öka i offentlig 

upphandling. Förslag bidrar med stöd till kommunerna och regionerna för att överkomma 

identifierade hinder kopplade till främst resurs- och kapacitetsbrist. 
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upphandlingskrav anpassade för beställarnas behov och för en effektiv och relevant 

uppföljning. Här kan förutom det regionala stödet även förslaget om medel för en kommunal 

klimatomställningsfunktion, förslag 3, utgöra en viktig resurs. 

Ytterligare möjligheter är att kopplingen mellan kommuner och regioner med 

Upphandlingsmyndigheten och andra myndigheter tydliggörs via den regionala samordningen 

och arbetet med ständiga förbättringar för utformningen av upphandlingskriterier underlättas. 

Med bättre upphandlingskriterier underlättas kommunernas och regionernas 

upphandlingsarbete. 

 Bedömning av potentialen för förslag 6 

Förslaget bemöter det identifierade hindret brist på resurser. Det saknas även politisk 

prioritering och gemensamma målbilder vilket främst adresseras genom förslag 8 om skärpta 

krav på offentlig upphandling och bättre vägledningar. Klimatkrav i upphandling uppfattas 

som frivilligt och det råder brist på kompetens vilket inkluderar uppföljning av ställda krav. 

Syftet med förslaget är att ge samtliga kommuner och regioner förutsättningar att arbeta 

proaktivt med att minska klimatutsläpp via klimatkrav i upphandling samt driva mot en mer 

hållbar konsumtion av varor och tjänster. Vårt intryck från dialogerna som skett inom ramen 

för detta uppdrag är att i dagsläget saknar en del kommuner resurser att arbeta konsekvent och 

strategiskt med upphandling vilket skulle underlättas av ett regionalt stöd. Hos regioner eller 

annan likvärdig part kan arbetet förstärkas med en samordningstjänst som även arbetar för att 

implementera eventuella nya krav för offentlig upphandling och för att verka för att framtida 

nationella konsumtionsmålen som bör betraktas som en del av generationsmålet21 nås. 

Upphandlingssamordnaren etablerar kontakter och bygger samverkan för viktiga lokala och 

regionala insatser, såsom beställarnätverk. Genom samordnarens arbete med stöd, samordning 

av upphandlingar, spridning av goda exempel och verktyg för kravställning och uppföljning 

stärks kommunala och regionala upphandlare och klimatambitioner i politiskt antagna 

upphandlingsstrategier höjs. Detta leder till att klimatkraven i upphandlingar höjs och 

signalerna till marknaden påverkar utbudet vilket leder till minskad klimatpåverkan inom och 

utanför Sveriges gränser. 

I dagsläget står kommuners och kommunala bolags offentliga upphandling för cirka 12 

miljoner ton koldioxidekvivalenter och regioners för nästan 6 miljoner ton 

(Upphandlingsmyndigheten 2021). Förslaget verkar både lokalt och regionalt och minskar 

såväl lokala, regionala som internationella utsläpp inom flera olika områden som transporter, 

förbrukningsvaror i plast, minskad klimatpåverkan från måltider och från bygg- och 

anläggningsprojekt med mera. 

Den regionala upphandlingssamordningens arbete följs upp av en regelbunden inrapportering i 

samband med återsökning av finansiering. Upphandlingsmyndigheten föreslås ansvara för 

 

 

21 Riksdagens definition av generationsmålet är "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." 
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tilldelning och uppföljning av medel alternativt sker uppföljningen gemensamt av 

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket eller i annan lämplig form. 

Klimateffekt väntas redan på kort sikt eftersom upphandlingssamordningen kan facilitera mer 

klimatsmarta upphandlingar. Vad som behöver göras är ofta redan känt, men resurser och 

konkret vägledning kan saknas.  

Alternativa lösningar 

En alternativ lösning till regional upphandlingssamordning är att stärka den lokala 

upphandlingen direkt genom resurstilldelning till landets kommuner. Att ge medel till varje 

kommun är dyrare för staten än samordning på regional nivå. Ungefärlig kostnad för lokala 

strategiska upphandlare med cirka 1 miljon kronor per kommun och år uppskattas till cirka 

300 miljoner kronor per år om alla kommuner antar erbjudandet, medan kostnaden för 

regionala samordnare med cirka 2,5 miljoner kronor per region eller motsvarande per år (för 

exempelvis en tjänst och medel för olika initiativ och projekt) uppskattas till sammanlagt cirka 

50 miljoner kronor/år om samtliga regioner/motsvarande antar erbjudandet. Dessutom finns 

risk att samarbeten mellan kommuner samt delande av goda exempel och erfarenheter minskar 

om det inte finns en tydlig regional samordning vilket medför att alternativet blir mindre 

kostnadseffektivt.  

Ett annat alternativ är att genom lagstiftning snabbt fasa ut fossila drivmedel, fossil plast och 

införa skarpa gränser för klimatpåverkan för nya bygg- och anläggningsprojekt med mera. Det 

vill säga, endast klimatsmarta alternativ blir tillåtna att upphandla. Alternativet bedöms dock 

inte rymmas inom ramen för detta uppdrag som avgränsar sig till ökat lokalt och regionalt 

genomförande av nationell klimatpolitik. Dessutom brukar förbud ur ett 

kostnadseffektivitetsperspektiv vara förknippat med höga kostnader för enskilda aktörer givet 

att det finns andra typer av styrmedel som kan skapa incitament och ge liknande effekter. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Förslaget bidrar till generationsmålet och miljömålet god bebyggd miljö, till exempel kan 

minskad användning av förbränningsmotorer ge förbättrad luftkvalitet och minskat buller. Vid 

ökad resursåtervinning måste hänsyn tas till produkternas beståndsdelar och innehåll, så att 

farliga ämnen inte recirkuleras, anrikas eller används till olämpliga ändamål. Annars kan det 

innebära målkonflikter med giftfri miljö. 

Förslaget har en positiv påverkan på möjligheten att uppnå mål 12 hållbar konsumtion och 

produktion i de globala målen för hållbar utveckling. Upphandlingssamordningen förbättrar 

förutsättningarna för regionala och kommunala aktörer att konsumera mer hållbart. Genom att 

upphandlingssamordningen förstärker aktörernas förmåga att följa upp kravställning, kan även 

sociala frågor så som arbetsvillkor både utomlands och i Sverige gynnas av förslaget.  

Förslaget har en liten till medelstor positiv påverkan på sysselsättning och regional utveckling. 

Förslaget kan gynna svenska aktörer på sikt i samband med att klimatmål för konsumtion 

implementeras och krav på transport och hållbarhet av varor skärps. Offentlig sektor kan och 

bör nyttja offentlig upphandling som ett styrmedel för att accelerera den gröna omställningen. 

Samtidigt kan hållbarhetskrav i offentlig upphandling leda till att tjänster/varor blir dyrare, 

men i stort sett bör effekten bli positiv för alla regioners långsiktiga utveckling då inlåsning i 

den fossila ekonomin undviks.   
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I mindre kommuner kan det förekomma svårigheter att handla upp enligt nya vägledningar 

och regelverk och kostnader kan öka på grund av att deras resurser för upphandling är 

begränsade och antalet möjliga leverantörer kan vara begränsat. På sikt kan lokala företag 

gynnas genom effektivare logistik med mera men företag med lägre klimatambition samt de 

med stora omställningskostnader kan missgynnas. Kommuner som redan arbetar med 

klimatomställning kan ha en kortare instegsperiod än de med lägre klimatambition. På sikt 

gynnas mer hållbart näringsliv och offentliga parter som aktivt investerar i lägre 

klimatpåverkan. Cirkulära affärsmodeller med lägre klimatavtryck gynnas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha hög kostnadseffektivitet. Genom att förbättra förutsättningarna för 

samordnade upphandlingar minskar transaktionskostnader för olika aktörer och på så sätt kan 

kostnaderna för klimatomställningen sänkas. Stödets kostnadseffektivitet är starkt beroende av 

dess additionalitet, det vill säga om stödet bidrar till ökad koordinering och inte delas ut till 

koordineringsarbete som redan sker. Detta görs genom att stödet kan användas på olika sätt 

utifrån respektive regions förutsättningar och behov för att ge största klimatnyttan. Regionerna 

(eller motsvarande) ska beskriva vilka additionella åtgärder stödet möjliggör. 

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en marginell påverkan på statsbudgeten. 

Påverkan på kommuner och regioners budget 

Lokalt och regionalt kan förslaget kräva ökad kompetensutveckling av personal och etablering 

av nya rutiner. På sikt bedöms dock förslaget leda till besparingar då arbetet med upphandling 

effektiviseras genom exempelvis gemensamma upphandlingar och ökat kunskapsutbyte.  

Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

2018 fick regionerna erbjudande att inrätta och upprätthålla en funktion som regional 

digitaliseringskoordinator. Tillväxtverket lät utvärdera koordinatorernas arbete (2021) med 

slutsatsen att koordinatorfunktionen har bidragit till att det skett en positiv förflyttning inom 

innevarande programperiod men att arbetet behöver utvecklas ytterligare. Finansieringen har 

möjliggjort förbättrat arbete med digitaliseringens olika aspekter. Koordinatorns strategiska 

position har varit viktig. Utvärderingen pekar även på behovet av aktivt stöd från och 

samverkan med myndigheter. 

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

I Miljömålsberedningens utredning Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) samt i 

promemorian En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 

2021:31) föreslås införande av skärpta klimatkrav för offentlig upphandling. Skärpta krav 

kommer att kräva kompetensutveckling hos upphandlande organisationer, samt att uppföljning 

för att säkerställa kravuppfyllelse behöver prioriteras och utvecklas. De föreslagna målen för 

minskad klimatpåverkan från konsumtion i utredningen Sveriges globala klimatavtryck 

kommer troligen kräva ökad styrning mot mer cirkulära varor och effektiva tjänster.  En 

regional upphandlingssamordning kan stötta kommuner och regionen i implementeringen av 
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dessa eventuella nya styrmedel samt redan beslutade styrmedel såsom lagstiftning om 

offentlig upphandling, klimatmålen och målet om god ekonomisk hushållning i 

kommunallagen. 

Förslaget har starka synergieffekter med förslag 8 Ökade krav i offentlig upphandling. Ökade 

krav tillsammans med förstärkt stöd och samordning från regional nivå ger goda 

förutsättningar för minskade utsläpp från kommuners och regioners konsumtion. Den 

regionala upphandlingssamordningen kan även samverka med den nationella nivån och stötta 

den kommunala klimatomställningsfunktionen (förslag 3) samt att uppdrag till myndigheter 

(förslag 2) kan stärka samordnarens samverkan med myndigheterna inklusive i 

försöksverksamhet.  
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4.7 Förslag 7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion 

 

  

Fleråriga statliga stöd föreslås till regionala samordningsfunktioner för ökad fossilfri mobilitet 

och tillgänglighet samt ökad transporteffektivitet för både person och godstransporter. Medel 

föreslås kunna sökas av respektive region och omfatta både medel för en samordnarfunktion 

och medel för olika kampanjer, utbildningar och prova-på aktiviteter för att underlätta fossilfri 

tillgänglighet och mobilitet samt övergången till lägre andel resursintensiva färdmedel. 

Samordningsfunktionen kan driva nätverk och bör stödja kommunernas satsningar med 

transporteffektiv samhällsutveckling och synkronisera dessa med 

kollektivtrafiksförvaltningen, arbetet med länstransportplaner och regional utveckling, 

cykelstrategier samt digitaliserings- och bredbandskoordinatorer regionalt. 

Samordningsfunktionen bör även agera som kontaktpunkt mot Trafikverket och bidra med 

bland annat projektledarkompetens och kapacitet att bistå i arbetet med regionala 

trafikstrategier. Samordningsfunktionen kan även medverka i arbete med andra relevanta 

planer och initiativ som främjar en mer resurseffektiv rörlighet och tillgänglighet. För en 

hållbar klimatomställning behöver samhällsutvecklingen minska behovet av egen bil genom 

effektivt nyttjande av digital tillgänglighet, lokalisering av målpunkter för transporter, gång, 

cykel och mikromobilitet samt kollektivtrafik och delade fordon. 

Samordningsfunktionen bör även ansvara för, eller bistå i arbetet med, framtagande av och 

projektledning för regionala trafikstrategier som innefattar tillgänglighet, mobilitet och 

transporter, både person- och godstransporter. Nätverk kan vara lämpligt för 

kunskapsöverföring och kommunikation i syfte att förstärka implementeringen av 

fyrstegsprincipen 22. Implementering av initiativ och direktiv från nationell och EU-nivå ska 

främjas. Samordningsfunktionen koordinerar också regionens och kommunernas arbete med 

medborgarengagemang och beteendeförändringar inom mobilitetsområdet i samverkan med 

energi- och klimatrådgivningen, energikontor och andra parter som arbetar inom 

mobilitetsområdet. Uppföljning sker mot regionala mål inom området transport och 

tillgänglighet regionalt, med hänsyn till relevanta nationella målsättningar inom transport och 

 

 

22 Fyrstegsprincipen tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra 

till en hållbar samhällsutveckling. Steg 1 är åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor 

samt valet av transportsätt. Steg 2 är åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av befintlig 

infrastruktur. 

I förslaget om regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion föreslås 

fleråriga statliga stöd för fossilfri mobilitet och tillgänglighet samt ökad 

transporteffektivitet för både person- och godstransport. Medel föreslås kunna sökas av 

respektive region och omfatta både medel för en samordningsfunktion och medel för 

åtgärder. Genom åtgärder som minskar bilberoendet, gynnar gång-, cykel-, och 

kollektivtrafik samt tar vara på digitaliseringens möjligheter finns möjligheter att snabbt 

minska transportutsläppen utan att tumma på samhällets funktioner eller invånarnas 

möjligheter att möta sina tillgänglighets- och transportbehov. Förslaget adresserar främst 

hinder i form av brist på resurser och kompetens. Förslaget kan även minska hinder 

kopplade till politisk prioritering.  
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klimat. Den nationella strategin för levande städer (Skr. 2017/18:230) innehåller målet att 

andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 

procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för 

gång-, cykel- och kollektivtrafik. Trafikanalys tog 2019 fram fyra kompletterande indikativa 

målnivåer för olika typer av kommuner (enligt SKRs kommunindelning) eftersom 

förutsättningarna är olika i olika områden och där vissa kommuner överträffar målet redan 

idag.  

Medel sökes via Trafikverket som även uppdras att följa upp arbetet (i samarbete med 

Trafikanalys eller annan lämplig part) och besluta om fortsatt tilldelning av medel, samt vara 

en länk till nationell nivå. Finansiering föreslås ske för 2024-2030 med en kontrollstation vid 

lämplig tidpunkt vilket ger en total omfattning på cirka 80 miljoner kronor per år och fördelas 

med summan 4 miljoner kronor per sökande part och år. Med ett lika stort stöd per region blir 

det proportionerligt ett större stöd för mindre befolkningstäta regioner, vilket är avsiktligt för 

att möta upp resursbrist som ett hinder för ökad takt i klimatarbetet.   

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Flera utredningar pekar på behovet av en ökad transporteffektivisering för att Sveriges mål att 

växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 

jämfört med 2010. SOFT-utredningen (Energimyndigheten 2020) beskriver lösningar till 

klimatomställning av transporter som omfattar transportens tre ben: transporteffektivt 

samhälle, energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster samt förnybara drivmedel.  

Åtgärder inom dessa tre krävs för att gemensamt leda till ett effektivt transportsystem där 

transportarbetet har minskat och de nödvändiga transporterna körs med fossilfria drivmedel i 

energieffektiva fordon. Hindersanalysen visar att det saknas fortfarande kunskap, goda 

exempel och finansiering för att systematiskt arbeta för att främja ökad transporteffektivitet 

genom minskad biltransport till fördel för gång-, cykel och kollektivtrafiklösningar, samt 

tillvaratagande av digitala medel för att minska de fysiska transporterna. 

Klimaträttsutredningen Rätt för klimatet (SOU 2022:21) lyfter i sina förslag 

transporteffektivitet som en nyckel i det kommande klimatomställningsarbetet, och föreslår 

flera åtgärder för att dels förtydliga och förankra transporteffektivitet inom 

infrastrukturplanering nationellt och regionalt och dels förenkla statlig finansiering för steg 1 

och 2 åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Behov av ett ökat stöd i mobilitetsfrämjande arbete finns såväl på kommunal som regional 

nivå. Fastän många kommuner har arbetat med att ställa om sina transporter till fossilfritt 

saknas ofta ett systematiskt arbete med frågorna. Kommunrankingen som tas fram och 

publiceras årligen av Aktuell Hållbarhet lyfter bland annat att två tredjedelar av kommunerna 

saknar ett systematiskt arbete för att effektivisera transporter (Aktuell hållbarhet 2022).  Både 

kommuner och stödorganisationer som BioDriv Öst berättar i detta uppdrags dialogmöten om 

utmaningen i att gå emot bilnormen genom att till exempel begränsa parkering. Arbete med 

mobilitetsåtgärder och transporteffektivisering sker inte i tillräcklig omfattning inom ramen 

för ordinarie verksamhet på kommuner och hos regioner, vilket också påpekas i utredningarna 

Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) och Rätt för klimatet (SOU 2022:21). 

 Bedömning av potentialen för förslag 7 

Förslaget adresserar främst hinder i form av brist på resurser och kompetens. Förslaget kan 

även minska hinder kopplade till politisk prioritering.  
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Syftet med förslaget är att ge samtliga kommuner och regioner förutsättningar att arbeta 

proaktivt med att stötta transporteffektiv samhällsutveckling. I dagsläget saknar många 

kommuner resurser att arbeta konsekvent och strategiskt med mobilitetsfrågor, och hos 

regioner är arbetet ojämnt där vissa kommit långt medan andra saknar en 

mobilitetssamordnarfunktion.      

Med stöd från bland annat IVLs (2017) förslag på tio reformer som underlättar kommuners 

klimat- och miljöarbete, SOFT-utredningens slutsatser (Energimyndigheten 2020), 

Klimatpolitiska Rådets rapport (2022), IEAs 10-punktprogram för att minska oljeberoende 

(2022) samt IPCCs tredje arbetsgrupps rapport om åtgärder för minskad klimatpåverkan 

(IPCC 2022) finns starka belägg för att stödja en mer transporteffektiv samhällsutveckling för 

att gynna klimatomställningen. Genom åtgärder som minskar bilberoendet, gynnar gång-, 

cykel-, och kollektivtrafik samt tar vara på digitaliseringens möjligheter finns möjligheter att 

snabbt minska transportutsläppen utan att tumma på samhällets funktioner eller invånarnas 

möjligheter att möta sina tillgänglighets- och transportbehov. 

Förslaget kan öka möjligheterna för kommunerna att få vägledning och hitta goda exempel 

gällande främjande av alternativ till bilburen transport, men även att identifiera de mest 

effektiva mobilitetslösningarna för olika delar av kommungeografin. Samordnarstödet skulle 

även innebära en hjälp till kommuner och regioner att söka medel för både studier och 

investeringar samt möjligheter att delta i kampanjer och testa-på verksamhet. Ifall steg 1 och 2 

åtgärder kan inkluderas i större utsträckning i länstransportplanering, i enlighet med förslaget 

från Klimaträttsutredningen, kan samordnaren driva på för att åtgärder finansieras helt via 

länstransportplanen eller i kombination med andra former av stöd som stadsmiljöavtal med 

mera. Samordnaren kan bidra till att driva på utbyggnad av laddinfrastruktur speciellt i 

områden med glesare bebyggelse för bättre förutsättningar till fossilfri mobilitet. 

Regionen och vissa kommunalförbund har ansvar för kollektivtrafik och regioner ansvarar för 

länstransportplanering vilka båda är viktiga kanaler för att påverka trafikarbetet lokalt och 

regionalt, och därför lämpliga hemvister för en mobilitetssamordnare. 

Utifrån ett åtgärdspotentialsperspektiv kan utsläppsminskningarna till följd av förslaget vara 

betydande. De totala personbilsutsläppen ligger enligt Naturvårdsverket på ca 10 miljoner ton 

per år och olika transporteffektiviseringsåtgärder kan enligt Panorama (Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten och Klimatpolitiska rådet 2022) och IPCC (2022) leda till en minskning 

av transportutsläppen med en fjärdedel, vilket skulle ge en åtgärdspotential upp mot 2,6 

miljoner ton per år. Av detta utgör enligt Panorama ökad andel kollektivtrafik 0,8 miljoner 

ton, ökad överflyttning till järnväg samt ökad andel gång och cykel 0,6 miljoner ton vardera 

samt ökad andel resfria möten strax under 0,6 miljoner ton (detta har pandemin dock visat 

vara en underskattning). 

Klimateffekten av förslaget förväntas ske på kort till medellång sikt men tydligt före 2030. 

Förslaget verkar både lokalt och regionalt och minskar riskerna för att klimatmålen 2030 och 

2045 inte nås. En mer transporteffektiv samhällsutveckling minskar miljöpåverkan, inklusive 

klimatpåverkan, både genom minskad användning av fossila bränslen och minskat behov av 

fordon. Transporteffektivitet kan även leda till att resurser som elnätskapacitet frigörs till 

bland annat elektrifiering av övriga samhälls- och industrifunktioner.   
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Alternativa lösningar 

En alternativ lösning till samordningsfunktioner regionalt vore att erbjuda medel för lokala 

mobilitetsfunktioner (eller motsvarande). Lokala mobilitetsfunktioner skulle troligen behöva 

stöd av till exempel ett nationellt projekt, exempelvis för att kunna söka och använda ERUF-

medel. Detta skulle dock inte nödvändigtvis förbättra den mellankommunala och -regionala 

samverkan eller skapa en stark koppling mellan kommunala behov för mobilitetsåtgärder och 

länstransportplaneringen. Ungefärlig kostnad för lokala funktioner uppskattas till ca 300 

miljoner kronor per år (om samtliga kommuner skulle söka sådant stöd, och få cirka 1 miljon 

kronor per kommun), medan kostnaden för regionala funktioner uppskattas till runt 80 

miljoner kronor per år (om samtliga regioner skulle söka det föreslagna stödet på 4 miljoner 

kronor per region). Utredningen bedömer att regionala samordningsfunktioner kan ge större 

nytta till lägre kostnad för staten.  

Bidrag till andra samhällsmål 

Förslaget bidrar till generationsmålet och miljömålen begränsad klimatpåverkan och god 

bebyggd miljö. Minskad förbränning av fossila bränslen och ökad gång- och cykeltrafik har 

även positiva effekter på människors hälsa och livsmiljö och förslaget bidrar således även till 

målen om hälsa i Agenda 2030. Förslaget bidrar även till uppfyllande av de globala målen för 

hållbar utveckling mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 11 hållbara 

städer och samhällen genom att samordnaren stärker kommunala och regionala aktörers 

förutsättningar för tillgängliga hållbara transportsystem för alla. Det finns även synergieffekter 

med målen för minskad ojämlikhet och ökad jämställdhet genom att öka förutsättningarna för 

en transportsnål mobilitet och förbättrad tillgänglighet för invånare som inte äger eller kör bil. 

Mobilitetslösningar kommer att se annorlunda ut i olika kommuner och regioner utifrån 

förutsättningar och behov. Det är viktigt att ta hänsyn till regionala förhållanden som 

transport- och resestråk och knutpunkter, mellankommunal och -regional pendling. För att få 

god synergi med andra samhällsmål är det viktigt att inkludera områden med gles bebyggelse 

och marginaliserade grupper i mobilitetsplaneringen. 

Förslaget syftar till att stärka kommunalt och regionalt arbete för en mer transporteffektiv 

samhällsplanering. Via den föreslagna funktionen kan potentiellt samtliga invånare nås.  

Insatser blir ofta fokuserade på urbana miljöer där flest mobilitetslösningar kan tillämpas, 

dock bör även tillgänglighet till service med mera förbättras i glesare bebyggelse. Effekten av 

att lyfta alternativa lösningar för mobilitet än egen bil kan komma att gynna grupper med 

svagare köpförmåga som inte har bil, alternativt har dåligt med parkeringsalternativ eller långa 

restider till följd av bristande kollektivtrafik. Fler behovsutredningar kan behövas för att 

åtgärder ska nå prioriterade grupper. 

Förslaget bedöms ha en liten till medelstor positiv effekt på sysselsättning och regional 

utveckling. Handel och verksamheter i stadskärnor kan gynnas då markanvändning för bil 

minskar och förbipasserande fotgängare ökar. Transporteffektivisering i form av samlastning, 

logistikcentra och samordnade varutransporter ger förutsättningar för att minska både trängsel 

och transportkostnader. Förslaget kan öka intresset för verksamheter kopplat till cykel och 

mikromobilitet. Lokalsamhällens attraktivitet kan gynnas genom satsningar på digitalisering, 
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mikromobilitet, mobilitetshubbar23 med mera. Mobilitetssamordningen regionalt kan bidra till 

en mer funktionsblandad bebyggelse vilket kan minska transportbehoven genom att 

invånarnas behov kan mötas genom lokalt näringsliv och service.  Minskad investering i stora 

infrastrukturprojekt kan även frigöra medel till samhällen som fått mindre tilldelning från 

bland annat länstransportplan och därmed bidra till en mer rättvis fördelning av medel inom 

regionen. 

Ett minskat bilberoende har flera möjliga positiva effekter för ökad resiliens. Efterfrågan på 

importerade drivmedel minskar vilket minskar sårbarheten för störningar. Genom att främja 

andra alternativ till bil som transportmedel ökar mångfalden av transportlösningar och 

samhällets resiliens stärks.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha hög kostnadseffektivitet. Satsningar på mobilitet genom steg 1 och 2 

åtgärder ger generellt lägre kostnader än investeringar i infrastruktur för biltrafik.  

Enligt klimatlagen ska regeringen styra mot minskade transportutsläpp. Genom att finansiera 

en funktion som kan samordna aktörer och initiativ, ta fram kritiska styrdokument som styr 

mot en transporteffektiv norm och öka genomförandekraften hos både lokala och regionala 

aktörer följer regeringen klimatlagens intention. 

Stödets kostnadseffektivitet starkt beroende av dess additionalitet, det vill säga om stödet 

bidrar till ökad samordning och inte delas ut till arbete som redan sker. Detta görs genom att 

stödet kan användas på olika sätt utifrån respektive regions förutsättningar och behov för att 

ge största klimatnyttan. Regionerna ska i ansökan beskriva vilka additionella åtgärder stödet 

möjliggör. 

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en marginell kortsiktig påverkan på statsbudgeten men kan leda till 

betydande samhällsekonomiska vinster på längre sikt genom effektiviseringar och minskad 

sårbarhet.  

Påverkan på kommuners och regioners budget 

Initialt kan förslaget kräva en investering från kommuner och regioner i form av 

kompetensutveckling av personal och etablering av nya rutiner men som nämnts tidigare är 

steg 1 och 2 åtgärder ofta mindre kostsamma än satsningar på biltrafik så på sikt gynnas 

kommuners och regioners budget. Förslaget kan även leda till minskade 

vägunderhållskostnader då transportarbetet minskar. 

 

 

23 Mobilitetshubbar kan rymma olika möjligheter för resor och transport som exempelvis 

kollektivtrafik, taxistation, cykelparkering och bilpool. Mobilitetshubben kombineras ofta med 

laddplatser, cykelservice, paketutlämning och drop-in-arbetsplatser. 
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Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

Regionala mobilitetskontor har funnits hos flera regioner och resultaten har varit goda enligt 

intryck från dialogerna som genomförts i detta projekt. En utvärdering från Gävleborg visade 

att mobilitetskontoret har koordinerat och genomfört insatser som flera kommuner haft i 

åtanke men saknat tid eller resurser för att på egen hand genomföra (Gävle Dala Energikontor 

2014). Tack vare projektets införande har koordineringsvinster och resursbesparingar 

uppnåtts och mobilitetskontorets arbete har i många fall varit betydande för kommunernas 

möjlighet att arbeta med hållbara resor. Ofta har dessa koordinatorer varit projektfinansierade 

men finansiering har saknats för åtgärder. Det har noterats att intresset för att upprätthålla en 

mobilitetsfunktion minskat i samband med att finansiering av åtgärder för att främja mobilitet 

varit svår att ordna. Långsiktig finansiering som inkluderar medel för åtgärder är således 

avgörande.  

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Det finns beröringspunkter mellan förslaget om regional mobilitetssamordnare i detta uppdrag 

och förslag och åtgärder i andra processer. Klimaträttsutredningen lämnar förslag som syftar 

till att bidra till ett mer transporteffektivt samhälle. Bland annat föreslås fyrstegsprincipen få 

ett ökat genomslag i transportplaneringen.  

I promemorian En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 

2021:31) föreslås en revidering av lagstiftningen om offentlig upphandling så att 

upphandlande myndigheter och enheter blir skyldiga att beakta klimatet vid offentlig upphand-

ling. En regional mobilitetssamordningsfunktion kan tillsammans med regionala 

upphandlingssamordning (enligt förslag 6) ge stöd till kommunerna vid upphandling av 

effektiva och fossilfria transporttjänster.  

Förslaget är en del av helheten i detta uppdrag och syftar till att utgöra en brygga mellan den 

nationella nivån när det gäller transport- och mobilitetsfrågor och den lokala nivån bland annat 

genom att stötta den kommunala klimatomställningsfunktionen. Även Trafikanalys lämnar i 

sitt uppdrag om underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen förslag som bidrar till ett 

transporteffektivt samhälle. 

Förslaget i detta uppdrag kan bidra till implementering av såväl Trafikanalys förslag, förslagen 

i Klimaträttsutredningen och ökade krav på klimathänsyn i upphandlingar genom att ge stöd 

till kommuner i identifiering och prioritering av steg 1- och 2 åtgärder i kommunal planering 

samt länstransportplanering, underlätta samordning mellan kommun, kollektivtrafikmyndighet 

och Trafikverket, stötta kommuner i upphandling av transporttjänster samt framtagande av 

regionala planer för mobilitet och transporteffektivisering.  
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4.8 Förslag 8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling 

 

 

Förslaget innehåller två delar som kompletterar lagrådsremissen av En skyldighet att beakta 

vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31) samt Miljömålsberedningens 

utredning Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15):  

8.1 Upphandlingsmyndigheten får medel och uppdrag att ta fram och upprätthålla 

vägledningar för utformning av kommuners och regioners upphandlingsriktlinjer. Dessa egna 

upphandlingsriktlinjer ska efterlevas av egna organisationen, uppdateras minst vart tredje år 

och innehålla krav på uppföljning av ställda krav. Uppföljningen kan ske i för organisationen 

och upphandlingsändamålet lämplig form och kan genomföras av egen eller annan 

organisation, för god kostnadseffektivitet. Upphandlingsriktlinjerna för kommuner och 

regioner bör även inkludera tydliga rekommendationer för när livscykelkostnadsberäkningar 

ska tas fram vid upphandling och förtydligas med exempel där denna typ av underlag ger 

långsiktig kostnadseffektivitet. 

8.2 Upphandlingsmyndigheten får medel och uppdrag att utreda lämpligt framtagande av 

fördjupade vägledningar, främst för kommuner och regioner inom områden av extra betydelse 

för minskad klimatpåverkan, till exempel för fordon/drivmedel/transporttjänster, bygg- och 

anläggningsuppdrag, vård och omsorg, måltider/livsmedel, förbrukningsvaror/plast och 

maskiner/utrustning inklusive IT-utrustning.  

Förslagets delar kompletterar lagrådsremissen av En skyldighet att beakta vissa 

samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31) som den 16 juni 2022 skickats till 

lagrådet och föreslås träda i kraft 1 juli 2023. Regeringen föreslår i lagrådsremissen att det ska 

införas en skyldighet i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om 

upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av 

koncessioner, att beakta vissa samhällsintressen inklusive klimat. Överväganden ska 

dokumenteras i samtliga upphandlingar, och i förekommande fall hur skyldigheten har 

fullgjorts i upphandlingen. 

I förslaget i lagrådsremissen anges även att ”Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att bistå 

med vägledning om hur riktlinjer kan utformas.” vilket denna utredning stödjer. Denna 

Förslag 8 består av två delar. Upphandlingsmyndigheten föreslås få medel och uppdrag 

att ta fram och upprätthålla vägledningar för utformning av kommuners och regioners 

upphandlingsriktlinjer. Upphandlingsriktlinjerna för kommuner och regioner bör även 

inkludera tydliga rekommendationer för när livscykelkostnadsberäkningar ska tas fram 

vid upphandling och förtydligas med exempel där denna typ av underlag ger långsiktig 

kostnadseffektivitet. Upphandlingsmyndigheten föreslås även få medel och uppdrag att 

utreda lämpligt framtagande av fördjupade vägledningar, främst för kommuner och 

regioner inom områden av extra betydelse för minskad klimatpåverkan, till exempel för 

fordon/drivmedel/transporttjänster, bygg- och anläggningsuppdrag, vård och omsorg, 

måltider/livsmedel, förbrukningsvaror/plast och maskiner/utrustning inklusive IT-

utrustning. Förslaget adresserar hinder i form av brist på ledarskap och ramvillkor. Låg 

politisk prioritering och otillräcklig uppföljning leder till att kravställning kring 

klimataspekter i upphandling inte nyttjas till sin fulla potential. 
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utredning instämmer även i Konkurrensverkets remissvar att det i det fortsatta 

lagstiftningsarbetet bör övervägas hur tillsynen över den nya regleringen ska kunna utformas 

och eventuella överträdelser beivras. 

I lagrådsremissen anges att lagstiftningsändringarna ger en tämligen begränsad inskränkning i 

den kommunala självstyrelsen som, enligt regeringens bedömning, får anses vara godtagbar. 

Även de förslag som lämnas här bedöms vara proportionerliga i förhållande till den 

kommunala självstyrelsen, eftersom kommunerna själva utformar de egna riktlinjerna och 

upphandlingarna, med Upphandlingsmyndighetens vägledningar som utgångspunkt och stöd. 

I uppdragen till Upphandlingsmyndigheten bör kommunernas och regionernas perspektiv och 

synpunkter inhämtas på lämpligt sätt, exempelvis via förslaget om regional 

upphandlingssamordning (se förslag 6). I uppdraget bör det även ges förslag på hur befintliga 

kriterier och vägledningar gällande klimat och övriga hållbarhetsområden samlas och 

utvecklas vidare, till exempel via lämpliga beställarnätverk där olika branscher kan bidra med 

aktuell utveckling inom respektive område, men där även myndigheter kan utgöra viktiga 

parter. Ett exempel är att det för nybyggnation sedan 1 januari 2022 finns krav på 

klimatdeklaration i lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader där byggherrar ska 

redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har, och där Boverket nu tagit fram en 

vägledning. Kraven från EU inom upphandlingsområdet ökar, och ett exempel är att det för 

offentliga verksamheters fordonsflotta från 1 juni 2022 finns nya krav i lagen (2011:846) om 

miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. För tillämpningen av 

dessa nya krav bedömer utredningen att det behövs en nationell vägledning.  

Utökade medel till Upphandlingsmyndigheten bedöms krävas i en omfattning av cirka 5 

miljoner kronor per år under tre år med start 2024 och därefter en utvärdering för att bedöma 

behoven för kommande år. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Om det offentliga ska gå före i klimatomställningen behöver klimatkrav ingå i offentlig 

upphandling vilket framhålls både i En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid 

offentlig upphandling (Ds 2021:31) och i Miljömålsberedningens utredning Sveriges globala 

klimatavtryck (SOU 2022:15). Hinder för att utnyttja denna möjlighet och kunna sända 

signaler för klimatomställning till företag utgörs enligt kommunintervjuerna av resurs- och 

kompetensbrist samt att det från upphandlande organisationer uppfattas som frivilligt att ställa 

klimatkrav. Detta förslag avser att förtydliga miniminivåer som ska uppfyllas samt ge 

vägledningar för detta. För att motverka resursbristen finns förslag 6. regional 

upphandlingssamordning, men till viss del även förslag 3. kommunal 

klimatomställningsfunktion. Via de regionala samordnarna kan kontakten mellan kommuner 

och regioner och Upphandlingsmyndigheten och andra myndigheter underlättas. 

 Bedömning av potentialen för förslag 8 

Förslaget adresserar hinder i form av brist på ledarskap och ramvillkor. Låg politisk 

prioritering och otillräcklig uppföljning leder till att kravställning kring klimataspekter i 

upphandling inte nyttjas till sin fulla potential. Genom organisatorisk uppdelning i 

investeringar respektive drift och underhåll suboptimeras upphandlingar vilket kan motverkas 

genom användande av livscykelkostnadsanalyser, LCC. Krav på LCC-kalkyl avser undanröja 

hinder kopplade till bristande ekonomisk rationalitet i offentliga organisationer, bland annat på 
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grund av budget-praxis och/eller organisationsindelning som minskar möjligheterna till ett 

helhetstänk och långsiktighet. Offentlig verksamhet ska till sin natur vara långsiktig. 

Branschernas färdplaner i Fossilfritt Sverige anger offentlig sektor som viktig marknadsaktör 

för klimatomställningen, om klimatkrav ställs. Klimatkrav bygger upp en marknad som fasar 

in mindre klimatpåverkande produkter och tjänster. Vikten av förbättrad uppföljning har 

framgått av våra intervjuer med kommuner under hösten 2021. Även vikten av att analysera 

investeringen i samma sammanhang som drift och underhåll har framgått.  

Förslaget ger en möjlighet för offentlig upphandling att i högre grad än idag verka drivande 

och utgöra en bas för klimatomställning hos levererande företag. LCC ger tydligare 

beslutsunderlag och sparar offentliga medel. 

När lagkrav och vägledning förtydligas kommer fler organisationer i offentlig sektor ställa 

klimatkrav. De leverantörer som kan möta kraven vinner anbudsprocessen vilket leder till att 

fler företag ställer om eller förbättrar sin verksamhet. Det leder till minskad klimatpåverkan 

från den offentliga konsumtionen och på sikt ett mer hållbart utbud av varor på marknaden. 

Ökade klimatkrav i upphandling kan också syfta till att undanröja hinder kopplade till 

introduktion av nya lösningar med mindre klimatpåverkan - alltså innovation i ordets bredare 

bemärkelse genom att säkerställa en tillräckligt stor och förutsägbar marknad för dessa 

produkter. Det kan handla om allt från tekniskt lärande, till att bidra till normförändring för 

nya lösningar (till exempel istället för att handla upp leverantör av kontorsmöbler så handlas 

en möbeltjänst upp som inkluderar inventering, renovering, lagerhållning av organisationens 

möbler så kan kompletterande nyanskaffning göras med ökad precision).  

Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys24 anger klimatpåverkan från kommuners och 

regioners offentliga upphandling till 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

(Upphandlingsmyndigheten 2021). Fossila drivmedel, bygg- och anläggningsprojekt samt 

förbrukningsvaror sticker ut. Klimateffekten av förslaget kan därför vara mycket stor, flera 

miljoner ton per år. Aspekter som kan förstärka klimateffekten är till exempel 

spridningseffekter/innovationseffekter i privata sektorn respektive utomlands. Aspekter som 

kan försvaga klimateffekten av förslaget är vissa typer av styrmedelsinteraktioner, till exempel 

om upphandlingen berör utsläpp inom EU ETS, överlappar med EU:s utsläppskrav på fordon 

eller kraven på nollutsläpp för fordon i offentlig verksamhets fordonsflotta. Förslaget kan dock 

stärka genomförandetakten lokalt för EU:s regler genom ökad tydlighet, ökad vägledning samt 

uppföljning. 

Som hinder för framgångsrik upphandling med klimatkrav lyftes i kommunintervjuerna även 

brist på resurser för kravställning och uppföljning. Detta behandlas i separat förslag 6 för 

regionala upphandlingssamordning som stöd för främst kommunerna och för kommunala och 

 

 

24 Ett sätt att kvantifiera klimatpåverkan från upphandling ur ett konsumtionsperspektiv är så kallade 

miljöspendanalyser. Denna typ av analyser kombinerar ekonomiska data med emissionsfaktorer per 

upphandlad varukategori och kan därmed ge en uppfattning över den klimatpåverkan som olika typer av 

ekonomisk verksamhet medför. 
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regionala samarbeten inom upphandling samt delvis även i förslag 3 för kommunala 

klimatomställningsfunktioner. 

Förslaget verkar både lokalt och regionalt och minskar såväl lokala, regionala som 

internationella utsläpp inom områden som transporter, förbrukningsvaror i plast, minskad 

klimatpåverkan från måltider och från bygg- och anläggningsprojekt. Förslaget kan bidra till 

att skynda på utsläppsminskningar till 2030 genom tidigare marknadsintroduktion av relevanta 

klimatåtgärder. 

Förutom upphandlande enheters egna uppföljning utgör Konkurrensverket tillsynsmyndighet 

över den offentliga upphandlingen. Upphandlingsmyndigheten gör också uppföljningar och 

utvärderingar. 

Alternativa lösningar 

En alternativ lösning till förslaget är ekonomiska stöd eller subventioner till offentlig 

upphandling som ställer klimatkrav. Det är dock svårt att utforma stöd som inte snedvrider 

konkurrensen mellan till exempel offentlig och privat utförare av vård. Alternativet bedöms 

inte vara genomförbart på ett kostnadseffektivt sätt i närtid. 

Om syftet är att undanröja hinder för marknadsintroduktion kan ett ekonomiskt stöd kopplat 

till berörda produkter/innovationer, i den mån det är tillåtet, vara mer kostnadseffektivt.  I 

vissa fall utgör offentliga aktörer en mycket stor andel av köparna och då blir skillnaden 

mellan generella styrmedel riktade mot hela marknaden och styrning genom offentlig 

upphandling mindre. Merkostnader kan också begränsas, bland annat genom att fokusera på 

produkter där det finns flera möjliga anbudsgivare eller att etablera långsiktiga kontrakt.  

Mervärden med offentlig upphandling jämfört med generella styrmedel för 

marknadsintroduktion av nya lösningar kan till exempel vara ökade möjligheter till 

synliggörande och lärande och på så sätt större spridningseffekter. Ekonomiskt 

(produktions)stöd kan ibland verka konserverande och motverka kostnadseffektiv utveckling 

hos leverantörer/producenter, varför utredningen inte valt att föreslå stöd av typen 

produktionsstöd. Den typen av stöd ligger också utanför ramen för detta uppdrag. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Förslaget har positiv effekt på möjligheten att uppnå generationsmålet och miljömålen 

begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Som exempel leder krav i upphandling på 

elbilar i enlighet med EUs Clean Vehicles Directive (om främjande av rena och 

energieffektiva vägtransportfordon) till förbättrad luftkvalitet och minskat buller. Vid ökad 

resursåtervinning måste hänsyn tas till produkternas beståndsdelar och innehåll så att farliga 

ämnen inte recirkuleras, anrikas eller används till olämpliga ändamål för att undvika konflikter 

med målet giftfri miljö. 

Förslaget har en positiv påverkan på mål 12 hållbar konsumtion och produktion från de 

globala målen för hållbar utveckling. Förslaget skapar en förstärkt förmåga för regionala och 

kommunala aktörer att konsumera hållbart. 

På medellång till lång sikt har förslaget en positiv påverkan på sysselsättning. Förslaget har 

medel till stor påverkan på regional utveckling. Offentlig sektor kan och bör nyttja offentlig 

upphandling som ett styrmedel för att accelerera den gröna omställningen. Samtidigt kan 
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hållbarhetskrav i offentlig upphandling leda till att tjänster och varor blir dyrare i ett 

kortsiktigt perspektiv, men den långsiktiga effekten bör bli positiv för alla regioners 

utveckling.  

I mindre kommuner kan det förekomma svårigheter att handla upp enligt nya vägledningar 

och regelverk och kostnader kan öka på grund av att deras resurser för upphandling är 

begränsade och antalet möjliga leverantörer kan vara begränsat. På sikt kan lokala företag 

gynnas genom effektivare logistik med mera men företag med lägre klimatambition samt de 

med stora omställningskostnader kan missgynnas i ett kortsiktigt perspektiv. I ett långsiktigt 

perspektiv gynnas mer hållbart näringsliv som aktivt investerar i lägre klimatpåverkan. 

Regional upphandlingssamordning (förslag 6) ökar möjligheterna för mer samordnade 

upphandlingskrav från olika aktörer vilket underlättar för leverantörer. I den regionala 

kontexten kan även eventuella utbildningsbehov för företagen identifieras och där kan 

leverantörsdialoger ha en viktig funktion. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha medel till hög kostnadseffektivitet. Genom att förbättra förutsättningarna 

för samordnade upphandlingar minskar transaktionskostnader för olika aktörer och på så sätt 

kan kostnaderna för klimatomställningen sänkas. Konsekvenserna av om offentliga 

upphandlingar inte ställer tillräckliga klimatkrav bedöms som stora, inte minst i form av 

bristen på signaler till marknaden. Om det i offentlig upphandling inte ställs klimatkrav, kan 

detta leda till att leverantörer som tar sådana hänsyn i praktiken drabbas av en 

konkurrensnackdel.  

 

Konsekvenserna av bristfälliga underlag där livscykelkostnader inte framgår, ger försämrad 

offentlig ekonomi och ökad miljöpåverkan via ökad resursanvändning för både energi och 

material. Förslaget om LCC-kalkyl bedöms som ett träffsäkert och kostnadseffektivt sätt att få 

offentliga organisationer att bryta med suboptimerande upphandlings/budget-praxis och 

bedöms därmed innebära sänkta kostnader, ökad klimatnytta och bättre genomslag för 

ekonomiska styrmedel till exempel kopplat till prissättning av växthusgaser och 

energianvändning. 

 

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en liten påverkan på statsbudgeten. 

Gällande klimatkrav är det inte givet att kommuner ska stå för merkostnaden för offentlig 

upphandling med klimatkrav, då nyttan kan sägas tillfalla marknaden som helhet. I uppdraget 

övervägdes former för finansiering från statlig nivå för att kompensera för de merkostnader 

som offentlig upphandling med klimatkrav innebär, som beskrivet under alternativa lösningar. 

Detta bedömdes emellertid som svårgenomförbart då till exempel vård och omsorg kan utföras 

även av privata aktörer, vilket gör att stöd då behöver vara bredare än enbart offentlig sektor 

och därmed går utanför vårt utredningsuppdrag. Vidare försvagar det incitamenten att 

förbättra kostnadseffektiviteten i klimatupphandlingen genom bättre upphandlingspraxis samt 

utveckling för ökad kostnadseffektivitet hos levererande/producerande företag.  
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Påverkan på kommuners och regioners budget 

Förslag på tydligare krav i lagstiftningen om offentlig upphandling föreslås i Ds 2021:31 En 

skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. Där har 

konsekvenserna för kommuners och regioners budget bedömts som marginell. Vissa 

kommuner har under vår utredning framfört oro över att ökade klimatkrav i upphandlingar 

skulle ge ökade kostnader. Vår bedömning är att förslaget om vägledning från 

Upphandlingsmyndigheten bör, tillsammans med förslag 6 om regional 

upphandlingssamordning, underlätta för kommuner och regioner att minimera den 

administrativa bördan och kunna ställa än mer relevanta och kostnadseffektiva klimatkrav, till 

exempel via samordnade upphandlingar. Kortsiktigt kan vissa upphandlingar bli dyrare men  

alternativet att inte ställa klimatkrav sänder signaler som kan fördröja marknadens utveckling 

av billigare fossilfria alternativ.  

Livscykelkostnadsanalyser, LCC, kan visa att en högre investeringskostnad kan ge bättre 

totalekonomi och bör ha en positiv påverkan på kommuner och regioners ekonomi. 

Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

För slutsatser från liknande styrmedel hänvisas till Miljömålsberedningens utredning Sveriges 

globala klimatavtryck, (SOU 2022:15) som även kommenteras i avsnitten nedan. 

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Förslaget kompletterar förslagen till lagändringar i lagrådsremissen för En skyldighet att 

beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31) samt 

Miljömålsberedningens utredning Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15). Förslaget 

kompletterar även den nationella upphandlingsstrategin (Finansdepartementet 2016) genom 

förtydligande för kommuner och regioners egna riktlinjer. Upphandlingsstrategin har en punkt 

6 om miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling. I förordningen om miljöledning i statliga 

myndigheter finns miljöanpassad upphandling i paragraf 13.  

Det finns förslag på upphandlingskriterier för olika varor och tjänster samt information om 

livscykelskostnadsanalyser på Upphandlingsmyndighetens webbsida. 

Upphandlingsmyndigheten och Boverket hade ett uppdrag 2020–2021 om att utveckla och 

komplettera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat stöd för att på ett 

kostnadseffektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, 

anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling (Fi2019/01139/BB, 

Fi2020/01192/BB).  

Analys av livscykelkostnader som underlag för beslut tas upp i Art. 67 i Europaparlamentet 

och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 

upphävande av direktiv 2004/18/EG. Det finns även flera EU-regler som berör kommuner och 

regioners upphandlingar, till exempel Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 

av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och 

energieffektiva vägtransportfordon (Clean Vehicles Directive) som gäller sedan 1 juni 2022 

genom lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet 

samt förordningen (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 

vägtransportområdet.  
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Det finns även flertalet styrmedel som ännu inte är beslutade. I betänkandet Sveriges globala 

klimatavtryck (SOU 2022:15) finns flera förslag om hur det klimatpolitiska ramverket ska 

kunna få genomslag i offentlig upphandling, bland annat en ny resultatindikator i form av 

andel klimatkrav i den offentliga upphandlingen, införande av ett etappmål inom 

miljömålssystemet om att utsläppen från offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska 

snabbare än utsläppen från samhället i övrigt samt en lagstadgad skyldighet för alla 

upphandlande myndigheter och enheter att beakta de nationella klimatmålen i sin offentliga 

upphandling. 

Miljömålsberedningen föreslår även att relevanta myndigheter ska utveckla tillsyn och 

statistik samt starta arbetet för att bygga upp en databas med livscykelanalyser och 

livscykelkostnader. Dessutom föreslås en ny programutbildning för offentliga upphandlare 

som ska inkludera om klimat, utsläpp från offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att 

minska utsläppen. Myndigheter har redan krav på systematiskt miljöarbete i form av 

miljöledning och har dessutom stöd av Kammarkollegiets ramavtal. 

Boverket har ett uppdrag om att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för 

byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan 

utvidgas (Fi2020/02715, Fi2022/00721). Uppdraget ska redovisas senast 15 maj 2023.  

Förslaget kan underlätta implementering av befintliga och kommande styrmedel inom området 

klimathänsyn i offentlig upphandling. De föreslagna vägledningarna kan med fördel koppla 

till de befintliga kriterier och stöd som finns till exempel på Upphandlingsmyndighetens 

webbplats, för att öka användandet av dessa. Förslaget har nära kopplingar till förslag 6 

regional upphandlingssamordning och tillsammans tar förslagen ett helhetsgrepp för att öka 

genomförandet av offentlig upphandlings potential för minskad klimatpåverkan. 
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4.9 Förslag 9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning via återvätning 

 

 

För att öka den lokala och regionala implementeringen av styrmedel som ska öka 

kolinbindningen har ett förslag i två delar tagits fram.  

Förslag 9.1 utgörs av en kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom återvätning av 

tidigare utdikad organogen skogsmark. För detta föreslås Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket och länsstyrelserna ges ett flerårigt uppdrag med finansiering för att utarbeta 

och genomföra ett informations/utbildningsprogram för kommuner, intresserade berörda 

markägare och andra relevanta parter (som till exempel konsulter och företag som arbetar med 

återvätningsåtgärder) inklusive myndigheter. Även andra åtgärder som är positiva för ökad 

inbindning av kol i skogsmark kan inkluderas, som ökad reservatsavsättning, hyggesfritt 

brukande på fuktiga marker och så vidare.  

Som en del av detta ingår att ta fram en vägledning kring identifiering av lämpliga 

platser/objekt för ökad kolinbindning. Uppdraget inkluderar även framtagande av en 

vägledning för lämpliga tillvägagångssätt för att ändra i markavvattningsföretag, inklusive 

avveckling. Förslag kan behöva tas fram på förenklingar gällande avveckling av långvarigt 

inaktiva markavvattningsföretag, till exempel om ett antal villkor är uppfyllda så förklaras 

företaget som avvecklat. Det kan också behövas en beskrivning över hur rollfördelningen ser 

ut mellan Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.  

Länsstyrelsernas och kommunernas våtmarkssamordnare eller motsvarande funktioner har en 

viktig roll i detta lokala och regionala arbete då synergieffekter behöver eftersträvas mellan 

klimatåtgärder för minskad klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald samt andra relevanta 

samhällsmål.  

Förslag 9.2 utgörs av förlängning till år 2030 för befintliga satsningar som helt eller delvis 

syftar till restaurering eller återställning av våtmarker. Dessa utgörs av, förutom 

landsbygdsprogrammet med dess särskilda finansiering, Naturvårdsverkets finansiering av 

stöden LONA våtmark, delar av LOVA, restaurering av våtmarker i skyddade områden och 

medel till Skogsstyrelsen för arbete med återvätningsavtal. Enligt information från 

Naturvårdsverket har restaurering av våtmarker i skyddade områden haft en lika stor 

klimateffekt som de andra satsningarna sammantaget, dock behöver det tas i beaktande att 

I förslag 9 föreslås stöd för en kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom 

återvätning av tidigare utdikad organogen skogsmark i form av ett flerårigt uppdrag med 

finansiering till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna. 

Förslaget omfattar även att befintliga våtmarkssatsningar förlängs till 2030 för att 

garantera långsiktighet vilket ökar möjligheterna för åtgärdernas möjlighet att nå full 

potential. Uppdraget till Skogsstyrelsen för att etablera återvätningsavtal bör breddas för 

att inkludera även markavvattningssamfälligheter och försök med andra former av 

återvätningsprojekt och tester. Medel bör även utökas till länsstyrelserna för att kunna 

omhänderta den ökade mängden ärenden kopplat till markavvattningsföretag. Förslaget 

adresserar hinder i form av brist på kapacitet och resurser, specifikt brist på kompetens. 

Genom en kompetenssatsning bedöms tröskeln för att söka medel minska och kvaliteten 

på objekt och projekt öka. 
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vissa satsningar som till exempel Skogsstyrelsens återvätningsavtal, är under uppstart och 

därför inte nått sin fulla potential ännu.  

Långsiktig finansiering ökar möjligheterna att nå full potential för satsningarna. Vad gäller 

uppdraget till Skogsstyrelsen för att etablera återvätningsavtal bör det breddas för att inkludera 

även markavvattningssamfälligheter och försök med andra former av återvätningsprojekt och 

tester. Medel bör även utökas till länsstyrelserna för att kunna omhänderta den ökade mängden 

ärenden kopplat till markavvattningsföretag. 

Skogsstyrelsen har i dagsläget ett uppdrag till och med 2023 om att genomföra åtgärder för att 

återväta utdikade våtmarker (N2021/01632). Utredningens förslag utgör en komplettering av 

förslaget från Tillväxtanalys som innebär att förlänga det befintliga uppdraget efter 2023. Vår 

utrednings komplettering ska öka de lokala och regionala förutsättningarna för återvätning 

genom att inkludera kompetenssatsningar samt inkluderande av markavvattningsföretag i det 

uppsökande arbetet för identifiering av lämpliga objekt för frivilliga återvätningsavtal. För 

identifierade lämpliga objekt bör Skogsstyrelsen samverka med Länsstyrelserna och 

lantmäteriet för att sammanfoga kartmaterial och markavvattningsföretagsregistrering till i en 

digital form, för de fall där detta inte redan är genomfört. 

I det förlängda och kompletterade uppdraget kan även ingå att testa och utvärdera en enklare 

form av ”återvätningshjälp” till markägare, inklusive statligt ägda marker som Statens 

Fastighetsverk och Fortifikationsverket, som vill återväta men inte skriva avtal direkt av olika 

skäl (statliga markägare är inte berättigade till ersättning). Det kan bestå av analys och 

genomförande av igenpluggning av diken på prioriterade marker, med viss möjlighet att 

ersätta manuell arbetskraft från ägaren upp till en viss summa (utan att detta behöver 

upphandlas). Det finns preliminära indikationer från Skogsstyrelsen på att även om bara 

hälften av pluggarna blir kvar i 50 år så har det lönat sig samhällsekonomiskt.  

Det ska också finnas möjligheter att inom ramen för uppdraget genomföra olika 

utvecklingsprojekt i form av tester/piloter. Ett exempel är att med några länsstyrelser 

genomföra grundvattennivåhöjande åtgärder där vattenflödena är höga, som för rätade 

naturliga bäckar eller diken med större vattenflöden som ersatt naturliga bäckar genom 

torvmarker. Här handlar det om att utforma pluggar/anordningar som håller för höga 

vattenflöden samt som släpper förbi vandrade fiskar och annan fauna. Här skulle länsstyrelsen 

kunna stå för planering av åtgärden och utformning av anmälan om vattenverksamhet och 

Skogsstyrelsen skulle kunna stå för att hitta objekt med intresserad markägare, inledande 

lämplighetsanalys och fältplanering, återvätningsavtal och delar av genomförandet samt någon 

form av samverkan kring direktupphandling där det finns behov av det.  

Länsstyrelsen hanterar ärenden kopplat till markavvattningsföretag. Fler våtmarksåtgärder och 

återvätningsprojekt leder till ett ökat antal sådana ärenden. Utredningen bedömer därför att 

utökade medel behövs till länsstyrelsen för våtmarksåtgärder och hantering av ärenden 

gällande avvattningsföretag. 

Det är av stor vikt att finansieringen för olika typer av våtmarksåtgärder blir långsiktig. Utöver 

Naturvårdsverkets äskande för fortsatta våtmarksåtgärder i de olika satsningarna ser 

utredningen behov av medel för kompetenssatsningen som beskrivs ovan och till 

länsstyrelsernas hantering av det ökade antal ärenden kopplade till markavvattningsföretag.  

Behovet av medel utöver myndigheternas ordinarie budgetäskande kan uppskattas till  

15 miljoner kronor för år 2024 och 20 miljoner kronor för 2025. En kontrollstation bör 
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bedöma lämplig nivå därefter och fram till 2030 för att ge förutsättningar för att, i 

kombination med andra stöd, nå en sammantagen återvätning i landet på 100 000 hektar. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Förslaget ökar de lokala och regionala förutsättningarna och genomförandeförmågan för 

återvätning av lämplig utdikad organogen skogsmark så att Sverige som helhet kan uppnå den 

kostnadseffektiva minskade klimatpåverkan som beskrivs i Vägvalsutredningen Vägen till en 

klimatpositiv framtid (SOU 2020:4). Vägvalsutredningen föreslår en återvätning av 100 000 

hektar skogsmark vilket år 2030 skulle öka kolinbindningen med 0,5 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter per år. Det finns redan idag initiativ för ökad återvätning som en 

klimatåtgärd eller som en åtgärd för ökad biologisk mångfald genom stödet LONA-våtmark 

men även genom landsbygdsprogrammet, samt genom Skogsstyrelsens uppdrag att teckna 

återvätningsavtal som nämnts ovan. 

Ökad återvätning har stor potential att bidra till lokal och regional klimatomställning. I vissa 

lägen kan en ökad avveckling av markavvattningsföretag vara en viktig lokal och regional 

förutsättning för ökad återvätning. Ett hinder lokalt verkar också vara att det för ärenden för 

till exempel LONA-stöd kan beröra flera olika funktioner i kommunen: ekologen hanterar 

miljönyttan, mark- och exploateringsingenjörer hanterar frågor angående kommunal mark, 

avtal och markavvattningsföretag, som också har koppling till våtmarker. 

Kompetenssatsningen syftar till ett ökat tvärsektoriellt arbetssätt vilket kan vara lika viktigt 

som ökade resurser hos kommunen.  

Tillväxtanalys fokuserar i sina förslag på ekonomiska incitament genom fortsatt uppdrag till 

Skogsstyrelsen för återvätningsprojekt, samt utredning om omvänd auktionering som 

ersättning för kolinbindning. Förslaget som presenteras ovan kompletterar Tillväxtanalys 

förslag genom att adressera process- och kompetensrelaterade hinder för ökad 

genomförandekraft och därmed takt lokalt och regionalt. 

 Bedömning av potentialen för förslag 9 

Förslaget adresserar hinder i form av brist på kapacitet och resurser, specifikt brist på 

kompetens. Genom en kompetenssatsning bedöms tröskeln för att söka medel minska och 

kvaliteten på objekt och projekt öka. Det ger större möjligheter till fler och lyckade 

återvätningsprojekt vilket leder till ökad kolinbindning och minskad avgång av markkol samt 

minskade avgång av växthusgaser som metan och lustgas. Utan kompetensförstärkande 

åtgärder kommer ökad kolinbindning ske i långsammare takt och ekonomiska styrmedels 

genomslag på området minskar. 

Vägvalsutredningen identifierade att ökad kolinbindning/minskat läckage av växthusgaser från 

utdikad mark är mer kostnadseffektiva klimatåtgärder än till exempel bio-CCS, och föreslog 

åtgärder för 100 000 ha vilket kan ge en klimatnytta på 0,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

per år 2030 och cirka 1 miljon ton 2045. Summary for policymakers i IPCCs senaste rapport 

(2022) lyfter också fram vikten av åtgärder för ökad kolinbindning i mark och minskad 

kolavgång.  

Brist på kompetens gällande avveckling av markavvattningsföretag är ett av flera hinder för att 

denna potential ska realiseras. Styrmedlet får förstärkt effekt om det införs tillsammans med 

förstärkta ekonomiska incitament enligt förslaget i Tillväxtanalys regeringsuppdrag. 
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Enligt Naturvårdsverket (2022e) var utsläppen från dikad organogen skogsmark knappt 6,5 

miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020. 

Förslaget gäller åren 2024-2025 med kontrollstation för förlängning till 2030. Det finns bättre 

möjligheter att genomföra förslagen nu än vad som var fallet under 2014 då utredningen I vått 

och torrt (SOU 2014:35) lämnades in, då det numera är enkelt att söka ut i GIS vilka 

markavvattningsföretag som finns inom ett visst område och att hitta påverkade markägare. 

Förslaget berör markägare och kommuner i alla delar av landet. Genomförande av förslaget 

kan följas upp antingen genom återrapportering efter avslutade projekt eller genom årlig 

avrapportering. 

Alternativa lösningar 

Ett alternativ till förslaget är förstärkta ekonomiska styrmedel i form av ökade ekonomiska 

ersättningar, vilket ytterligare motiverar relevanta aktörer att själva söka information. Denna 

oorganiserade informationssökning bedöms dock innebära merarbete för myndigheterna och 

därmed vara ett mindre kostnadseffektivt förslag.  

En annan möjlighet kan vara ett förbud mot rensning av befintliga dikesområden i vissa 

utvalda områden som är väl lämpade för återvätning och som har betydande potential att 

utgöra en kolsänka, har marginell påverkan på produktiv skogsmark och inte är av större 

intresse för framtida odling. Ett förbud kan dock vara svårt att utforma på ett kostnadseffektivt 

sätt för att träffa rätt våtmarker. Det finns även juridiska svårigheter då detta förslag 

åsidosätter befintliga markavvattningsföretags rättigheter.  

Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara en låg koldioxidskatt för utdikade markers 

koldioxidavgång, detta skulle dock vara svårt att genomföra på ett rättssäkert sätt då 

beräkningsmetoderna är alltför oprecisa. Frågor kan uppstå om samtliga verksamheter som 

avger biogen koldioxid skulle betala denna biogena koldioxidskatt vilket behöver belysas i en 

separat utredning. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Förslaget har positiv effekt på möjligheten att uppnå miljömålen begränsad klimatpåverkan, 

myllrande våtmarker, levande skogar, ingen övergödning och ett rikt växt- och djurliv.  

Förslaget bidrar även till miljömålet ett rikt odlingslandskap och klimatanpassning genom att 

våtmarker kan agera som buffert för översvämning respektive torka genom fördröjande effekt 

för vatten i landskapet. Ökad vattenkvarhållande förmåga i landskapet borde också minska 

risken för bränder. 

Förslaget har en positiv påverkan på mål 6 rent vatten och sanitet och mål 15 ekosystem och 

biologisk mångfald i Agenda 2030.   

Förslaget har en viss positiv påverkan på sysselsättning och regional utveckling bland annat 

genom sin potential för naturnära jobb25. Lokalt kan besöksnäring gynnas där biologisk 

mångfald ökar. Förslaget bedöms inte beröra så stora arealer att det skulle påverka 

 

 

25 Naturnära jobb är en regeringssatsning för enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna. 
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skogsindustrins råvaruförsörjning. En långsiktig finansiering stärker entreprenörer som 

genomför återvätningsåtgärderna till exempel viljan att köpa in maskiner som är extra 

lämpliga för denna typ av arbeten. 

Förslaget bedöms vara neutralt för jämställdhet och jämlikhet. Av antalet skogsägare i landet 

år 2021 var 60 procent män och 38 procent kvinnor, för 2 procent saknas uppgift. Andelen av 

skogsarealen som ägs av endast män var 57 procent år 2021 (Skogsstyrelsen 2021a).  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget har medel till hög kostnadseffektivitet. Den låga ansökningsgraden för stöd för att 

återväta våtmarker tyder på att processen uppfattas som krånglig vilket kan utgöra ett 

betydande hinder som behöver undanröjas. Tilldelningen av medel har varierat genom åren 

vilket gett en viss osäkerhet. En gemensam vägledning är förknippad med samordningsvinster 

(information som en kollektiv nyttighet) och det är därför svårt för berörda aktörer att 

undanröja detta hinder själva utan samordning. Utifrån detta bedöms styrmedlet som 

samhällsekonomiskt effektivt.  

Jämfört med andra former av styrning bedöms det som träffsäkert för att undanröja det 

relevanta hindret och därmed kostnadseffektivt, jämfört med alternativa lösningar. 

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en marginell påverkan på statsbudgeten. 

Påverkan på kommuners och regioners budget 

Förslaget bedöms ha marginell konsekvens för kommuner och regioners ekonomi. 

Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

Avgång av växthusgaser till atmosfären från dikad torvmark har lyfts fram som ett problem, 

både i Sverige och internationellt. Ett av de uppdrag som riktades till Skogsstyrelsen i den 

samverkansprocess om skogsproduktion som genomfördes 2018-2020, var att utreda hur 

avgång av växthusgaser kan minskas från dikad torvtäckt skogsmark (Skogsstyrelsen 2021b). 

Minskningspotentialen är störst för näringsrik dikad torvmark i tempererad zon, i genomsnitt 

drygt 6 ton CO2e per hektar och år. För övriga marker är minskningspotentialen i genomsnitt 

mindre än 1,5 ton CO2e per hektar och år. Klimatvinsten med återvätning bedöms alltså som 

lägre ju mer näringsfattig en torvmark är och ju längre norrut i landet den ligger. 

Inom ramen för parallelluppdraget till Tillväxtanalys har en underlagsrapport 

(Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen & Jordbruksverket 2022) tagits fram där 

kostnadseffektivitet diskuteras. I Vägvalsutredningen bedöms åtgärdskostnader för återvätning 

till mellan 100 och 700 kronor per ton koldioxidekvivalent beroende vilken mark som avses 

(utan värdering av samtidiga nyttor). Detta kan jämföras med de ersättningar på 1 100 - 2 000 

kronor per ton koldioxid som Energimyndigheten bedömer behövas för bio-CCS-åtgärder 

(Energimyndigheten 2021b). 

 



113 

 

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Det finns flera pågående uppdrag med kopplingar med förslagen om ökad kolinbindning i 

detta uppdrag, bland annat Skogsstyrelsens uppdrag om åtgärder för att återväta utdikade 

våtmarker som tidigare nämnts, Naturvårdsverkets uppdrag i regleringsbrevet för 2021 om att 

utveckla arbetet med att beräkna olika styrmedels och åtgärders effekter på 

växthusgasutsläppen samt nuvarande ekonomiska stöd inom LONA, LOVA och 

landsbygdsprogrammet. 

På EU-nivå finns mål och förslag kopplat till LULUCF och ökad kolinbindning. EUs förslag 

om hållbara kolcykler handlar främst om ett certifieringssystem för kolinlagringskrediter som 

ska tas fram under 2022 samt regelverk och stödfunktioner för att främja upptag, 

kolinfångning och återanvändning av koldioxid (Faktapromemoria 2021/22:FPM56).  

Skogsstyrelsen (2022) lyfter fram att återvätning av dikade torvmarker bidrar även till att 

uppfylla målen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 

om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 

(ramvattendirektivet).  

Som nämnts ovan lämnar Tillväxtanalys i sitt uppdrag om underlag till den klimatpolitiska 

handlingsplanen förslag om ökad kolinbindning och återvätning. Tillväxtanalys fokuserar på 

ekonomiska incitament medan förslaget i detta uppdrag även adresserar process- och 

kompetensrelaterade problem som syftar till ökad genomförandetakt lokalt och regionalt. 
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4.10 Förslag 10. Utred tillstånds- respektive anmälningspliktför stora energi- och 

eleffektanvändare 

 

 

Införande av tillstånds- respektive anmälningsplikt enligt miljöbalken och 

miljöprövningsförordningen (2013:251) för stora energi- och eleffektanvändande 

verksamheter bör utredas i fråga om lämplig utformning och med förtydligande av 

konsekvenser vid olika utformning av införande. Stora energi- och effektanvändare som inte 

är tillstånds- eller anmälningspliktiga idag via sin verksamhet, som till exempel datacenter och 

laddinfrastrukturer, bör betraktas som miljöfarlig verksamhet på grund av 

energiresursanvändningen och det är därför relevant att lägga försiktighetsmått genom 

prövning och tillsyn. Storskalig produktion av vätgas genom elektrolys kan också vara 

exempel på verksamhet som bör omfattas, utöver sådan verksamhet som redan är 

tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 och 24 §§ miljöprövningsförordningen.  

Anläggningar, till exempel datacenter, kan vara försedda med reservelverk i form av 

dieselgeneratorer, vilka då omfattas av miljölagstiftningen enligt förordningen (2018:471) om 

medelstora förbränningsanläggningar vid tillförd bränsleeffekt mellan 1-50 MW. Anläggning 

med sammanlagd tillförd bränsleeffekt över 50 MW omfattas av förordningen (2013:252) om 

stora förbränningsanläggningar. Tillsyn omfattar då endast själva förbränningsanläggningen 

och inte verksamheten i sin helhet, vilket försvårar krav på lämplig lokalisering och 

utformning ur energisynpunkt, såsom möjlighet till flexibel elanvändning och möjlighet till 

effektivt omhändertagande av spillvärme. Då dessutom förbränningsanläggningen utgör 

reservkraft finns det endast begränsade möjligheter idag att inkludera faktorer som 

energieffektivisering och möjligheter till flexibel elanvändning. 

I miljöprövningsförordningen är förbränningsanläggningar med tillförd bränsleeffekt med 

fossil eldningsolja över 10 MW anmälningspliktig (för annat än fossil eldningsolja eller 

biogen eller fossil bränslegas är gränsen 0,5 MW) och över 20 MW tillståndspliktig för själva 

förbränningsdelen.Utredningen föreslås beskriva konsekvenserna av om 

miljöprövningsförordningen kompletteras med nya punkter och verksamhetskoder för 

anmälnings- och tillståndsplikt, till exempel tillståndsplikt B för anläggningar med mer än 20 

MW abonnerad eleffekt eller mer än 150 GWh i planerad energiomsättning per år, och 

anmälningsplikt C för anläggningar med mer än 10 MW abonnerad eleffekt eller 75 GWh i 

planerad energiomsättning. Även lägre gränser för tillstånds- och anmälningsplikt bör utredas. 

Som bakgrund kan nämnas att det vid sökning i Naturvårdsverkets miljörapporteringsportal i 

Sverige endast finns 7 datacenter med reservelverk med tillförd bränsleeffekt på mer än 20 

MW. Som jämförelse kan flera mindre kommuner med centralort kan ha elabonnemang på 20 

Förslag 10 är ett förslag till utredning om hur stora energi- och eleffektanvändande 

verksamheter på lämpligt sätt kan omfattas av tillstånds- respektive anmälningsplikt 

enligt miljöbalken och miljöprövningsförordningen (2013:251), för att uppnå en ökad 

helhetsbedömning av långsiktigt lämplig lokalisering och utformning ur energi- och 

effektsynpunkt. Exempel på verksamheter som avses är datacenter och större 

laddinfrastrukturer (samt vätgasproduktion om denna typ av verksamhet inte redan 

omfattas av miljöprövningsförordningen). Befintliga anläggningar bör omfattas efter en 

övergångsperiod. Förslaget har som syfte att åtgärda brist på ramvillkor och kompetens. 
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MW mot regionnätet och en större verkstadsindustri kan ha abonnemang på 5 MW el. En 

annan ny typ av verksamhet som är extra effektkrävande är större laddinfrastrukturer, där till 

exempel lastbilsladdning kan behöva mer än 1 MW per laddpunkt, vilket gör att framtidens 

logistikverksamhet med depåladdning kan bli i hög grad effektkrävande.  

 Förslagsvis bör nya anläggningar omfattas samt därefter även befintliga anläggningar efter en 

övergångsperiod på till exempel tre år. Mycket talar för att det behövs en ändring av 

definitionen av miljöfarlig verksamhet i 9 kap 1 § för att regeringens bemyndigande enligt 9 

kap 6 § ska omfatta även den här typen av verksamhet. En sådan ändring skulle kunna göras 

genom tillägg av en fjärde punkt med lydelsen 4. användning av mark, byggnader eller 

anläggningar på ett sätt som innebär stor energi- eller effektanvändning. 

Utredningen bör bereda frågan vidare. I utredningen bör kostnads-nyttoaspekter tas fram och 

bedömas kopplat till antalet av olika typer av verksamheter som berörs vid olika utformning 

av en breddad tillstånds- respektive anmälningsplikt för stora energi- och eleffektanvändare, 

inklusive byggnader som stora logistik/lagerbyggnader, köpcentrum och större 

affärsbyggnader. 

Tillstånds- och anmälningsplikten ska leda till mer energieffektiva och effektflexibla 

anläggningar, i begreppet energieffektiv ingår även minskad mängd värme som går till spillo. 

Även optimerad lokalisering bidrar till ett effektivare energisystem, genom minskade behov 

av elnätsförstärkningar och genom ökade möjligheter för spillvärmeutnyttjande. Ökade 

insatser för utbildning och fortbildning för tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan behövas 

initialt utöver det som sker idag. Detta kan utgöras av stöd från Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten och länsstyrelserna i form av vägledningar, utbildningar och 

erfarenhetsutbyte och skulle kunna ske inom ramen för Miljösamverkan Sverige. Utredningen 

bör bedöma behov av ökade resurser för tillstånds- och tillsynsmyndigheter, samt medel till 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket för framtagande och genomförande av utbildning 

och vägledning till miljöinspektörer.  Beroende på utredningens rekommenderade 

genomförande kan det även bli aktuellt med extra medel för kommunal tillsyn. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Klimateffekt av förslaget fås genom ökade möjligheterna till att frigöra kapacitet för det lokala 

och regionala elnätet så att laddinfrastruktur och elektrifiering av industrin kan rymmas i 

högre grad än annars, vilket möjliggör utfasning av fossila drivmedel, bränslen och 

insatsvaror. Energieffektiva lösningar frigör dessutom energiresurser som kan användas till 

andra ändamål där de bidrar till klimatomställningen och minskar den totala miljöpåverkan. 

Förslaget ökar tydligheten för lokal och regional energiplanering eftersom information om 

stora energi- och eleffektanvändare inte enkelt finns tillgänglig för kommunal eller regional 

nivå i dagsläget, utan kan behöva begäras in med stöd av lagen om kommunal 

energiplanering. 

Försiktighetsmått som kan beslutas i tillstånds- och tillsynsprocesser kan vara att anläggningar 

utrustas (genom val av tillräckliga styr- och reglerfunktioner) så att flexibilitet i 

elanvändningen är möjlig, samt genom teknikval som underlättar effektiv 

spillvärmeanvändning och annan energieffektivisering. Energieffektiva lösningar frigör 

energiresurser som kan användas till andra ändamål och minska den totala miljöpåverkan. 
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Behovet av förstärkta elnät minskas vilket ger samhällsekonomiska vinster och långsiktigt 

lägre elnätsavgifter. 

 Bedömning av potentialen för förslag 10 

Med en tillstånds- och anmälningsplikt för stora energi- och effektanvändare blir det möjligt 

att göra rimlighetsavvägningar vad gäller lokalisering och försiktighetsmått som flexibel 

elanvändning, energieffektivisering och ökade möjligheter till spillvärmeanvändning.  

Förslaget påverkar verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter i hela landet. Tillstånds- och 

anmälningsplikt fångar upp både nya och gamla anläggningar (med övergångsperiod), och 

förutsättningarna blir därför lika för alla med samma typ av verksamhet, utifrån tillgänglig 

teknik och lokala förutsättningar som utgör bakgrund till vad som är rimligt att kräva i fråga 

om anpassningar som ger klimatvinster genom ökade möjligheter till effektivare energi- och 

effektanvändning. Därigenom utvecklas praxis vilket kan bereda väg för standardisering och 

därmed lägre kostnader. Genom att via tillstånd och föreläggande om försiktighetsmått efter 

anmälan ställa välavvägda krav på effektiviseringsåtgärder och flexibel elanvändning kan 

utrymme i elnäten frigöras och elnätsföretagen kan då släppa in fler elkunder utan att behöva 

förstärka nätet lika mycket vilket ger klimatvinster både genom ökade möjligheter till 

elektrifiering samt genom den lägre resursanvändningen som lägre utbyggnadstakt för 

elnätssystem ger genom lägre råvaruförbrukning för kablar, ställverk, schakt- och 

anläggningsarbeten etcetera. 

Spillvärmeanvändning kan avlasta elnätet om det ersätter värmepumpar (eller direktverkande 

el) och kan frigöra bränslen om annan fjärrvärmeproduktion än spillvärme ersätts. Det blir 

därmed plats för fler elanslutningar som laddinfrastruktur som minskar behovet av fossila 

drivmedel26, fler elektrifierade industriprocesser som minskar växthusgasutsläppen och större 

tillgång till bränslen som kan vara till nytta på andra håll i energisystemet.   

Möjligheterna för incitament att få genomslag ökar, till exempel ekonomisk ersättning vid 

flexibel elanvändning får större genomslag vid lägre ersättningsnivåer om anläggningen är 

förberedd, "flexredo". Detsamma gäller för spillvärmeutnyttjande, att en anläggning som är 

förberedd för det från början kommer att kunna få lönsamhet vid lägre ersättningsnivåer. Att 

redan i tillståndsprocessen för större anläggningar avväga kostnad/nytta för teknikval som ger 

flexibilitetsmöjligheter ger fördelar samhällsekonomiskt och på sikt även företagsekonomiskt. 

Genomförbarheten av förslaget bedöms som god, tekniken för energieffektivisering, flexibel 

elanvändning och spillvärmeutnyttjande är förhållandevis väl kända och behovet av effektiv 

energianvändning och flexibel elanvändning blir alltmer tydligt i takt med ökande 

elektrifiering av fordon och industrier. Flexibla och energieffektiva system inklusive 

spillvärmeanvändning kan dessutom vara en marknadsmässig fördel för till exempel 

datahallar. 

 

 

26 Ett räkneexempel kan vara att en datahall på 10 MW som blir flexibel till 10% kan frigöra 1 MW 

vilket kan räcka till nästan 100 stycken 11 kW-laddare. Det finns naturligtvis inga garantier för att 

frigjord eleffekt används just till laddinfrastruktur eller andra anläggningar som bidrar till minskad 

klimatpåverkan, men möjligheterna ökar och kan variera över tid. 
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Minskad klimatpåverkan från förslaget kan förväntas på kort till medellång sikt, om den 

förväntat frigjorda eleffekten gör att till exempel laddinfrastruktur kan installeras snabbare än 

vad som annars varit fallet. 

Alternativa lösningar 

En alternativ lösning är att elnätsföretag i samband med anslutningsbegäran från större 

eleffektanvändare får rätt att begära till exempel styrningsmöjlighet hos anläggningen så att 

den kan styra ner (eller i händelse av nödläge: kunna styras ner av elnätsföretaget för att 

undvika elnätskollaps). Elnätsföretagen har dock inte den helhetssynen på energi som en 

kommun eller länsstyrelse har (bör ha) och kommer därför endast inkludera aspekter kopplade 

till elnätsfrågor, men inte sådant som effektiv energianvändning inklusive tillvaratagande av 

spillvärme. Tillvaratagande av spillvärme kopplar till lokaliseringsfrågor för att kunna utnyttja 

spillvärmen för uppvärmning av andra byggnader på ett kostnadseffektivt sätt med korta 

ledningsdragningar/kulvert för spill/fjärrvärme, vilket är en lämplig fråga att ta upp vid 

miljöprövning.  

Om ersättningsnivåerna för flexibel elanvändning är tillräckligt höga, liksom ersättningen för 

levererad spillvärme och ersättningar för ö-driftsmöjlighet, kan delar av syftet med förslaget 

uppnås utan tillstånds- eller anmälningsplikt. Hindret att kommuner och länsstyrelser inte har 

påverkansmöjlighet kopplat till lokalisering kvarstår dock. 

Ett annat alternativ är att föreskriva i standarder eller i lagreglering (exempelvis 

Ecodesigndirektivet) att olika verksamheter ska förses med styr- och reglerutrustning som 

medger styrning samt att eventuell spillvärme ska vara möjlig att använda för 

uppvärmningsändamål. Detaljstyrning vad gäller teknik kan dock bli mindre kostnadseffektivt 

än en prövning som tar hänsyn till lokala förutsättningar som möjligheterna till utnyttjande av 

spillvärme, behovet av flexibilitet för elnäten och så vidare.   

Bidrag till andra samhällsmål 

Ökad energieffektivisering frigör resurser som då kan användas till andra ändamål och minska 

den totala miljöpåverkan. Förslaget bidrar till ökad resurshushållning med minskad 

miljöbelastning som följd även i form av minskade behov av nya elnät och energikällor, vilket 

har en positiv effekt på flera miljömål, såsom god bebyggd miljö. Förslaget bidrar indirekt till 

begränsad klimatpåverkan bland annat genom ökade möjligheter för laddinfrastruktur att få 

anslutning och genom att energi som inte behövs i de berörda anläggningarna kan ersätta 

fossila bränslen i andra verksamheter. 

Förslaget bedöms ha en positiv påverkan på mål 7 hållbar energi för alla, mål 9 hållbar 

industri, innovationer och infrastruktur och mål 11 hållbara städer och samhällen i Agenda 

2030. Förslaget medför att kommuner enklare kan vara informerade om större 

elnätsanvändare, vilket gör att de lättare kan hushålla med kapaciteten genom att påverka var 

energianvändandet sker geografiskt vid fortsatt planarbete. Förslaget gör också att 

kommunerna kan verka för effektivare användning av energi och effekt och ökad flexibilitet 

bland de stora effektanvändarna. Detta frigör utrymme i nätet samt energiresurser, vilket krävs 

för klimatomställningen av transporterna och industrierna. 

Effekten på sysselsättning och regional utveckling bedöms vara positiv då fler verksamheter 

har möjlighet att etablera sig till följd av frigjord eleffekt. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha hög kostnadseffektivitet. Teknikerna är kända och förslaget nyttjar 

befintliga system av aktörer för tillstånd respektive anmälan och tillsyn. Förslaget möjliggör 

spridning av information och kunskap, till exempel till energiplaner och till andra kommuner. 

Förslaget bygger på principen om att förorenaren betalar. Verksamheter med hög energi- eller 

effektanvändning betalar för tillsyn och framtagande av underlag för prövning. Initialt kan det 

ge högre kostnader men långsiktigt är energieffektivisering gynnsamt ekonomiskt för 

företagen och minskar deras sårbarhet. Detsamma gäller berörda kommuner. 

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en liten positiv effekt på statsbudgeten om behovet av elnätsutbyggnad 

minskar. Marginella statliga kostnader initialt för kunskapsuppbyggnad hos företagen och 

prövnings- och tillsynsmyndigheter bör ses som en långsiktig investering i ökad 

energisystemkompetens. 

Påverkan på kommuner och regioners budget 

Förslaget bedöms ha liten konsekvens för kommuner och regioners budget. Marginella 

kostnader initialt för kunskapsuppbyggnad hos kommunala tillsynsmyndigheter bör ses som 

en långsiktig investering i ökad energisystemkompetens.    

Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

Verksamheter är väl förtrogna med systemet med tillstånds- och anmälningsplikt. 

Anläggningar med reservelverk i form av dieselgeneratorer, inkluderas redan i 

miljölagstiftningen genom att utgöra medelstor förbränningsanläggning om de har mer än 1 

MW i tillförd bränsleeffekt. Om anläggningen endast utgör reservkraft finns det dock 

begränsade möjligheter idag att inkludera faktorer som energieffektivisering och möjligheter 

till flexibel elanvändning i miljöprövningen.  

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Förslaget är en del av helheten i detta uppdrag och förbättrar möjligheterna för kommuner och 

regionala aktörer såsom länsstyrelser med flera att utveckla energiplaner, vilket kan vara en 

del av arbetet för den kommunal klimatomställningsfunktionen (förslag 3). Denna utredning 

stödjer förslaget från Miljömålsrådet om översyn av lagen om kommunal energiplanering, och 

tillstånds- respektive anmälningsplikt för större eleffektanvändare är en grund för att kunna 

implementera kommunala energiplaner. 

Tillväxtanalys lämnar också förslag inom energiområdet, se deras parallella uppdrag.  

Större verksamheter omfattas av lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag. 

Koncerner har rätt att lämna in en samlad energikartläggning vilket omfattar flera olika 

anläggningar med olika lokaliseringar, det blir därför inte säkerställt att informationen går att 

använda i en kommungeografisk kontext och därför som användbart underlag för kommunal 
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energiplanering. Kommuner kan då behöva använda möjligheterna i lagen om kommunal 

energiplanering för att begära ut uppgifter om energi- och effektanvändning. 

Byggnader omfattas av lagen (2006:985) om energideklaration av byggnader. En 

energideklaration gäller i tio år och ska finnas vid försäljning av en byggnad. 

Rekommenderade åtgärder i energideklarationen behöver inte genomföras, förutom de fall 

energideklarationen utgör kontrollmätning för att visa att en ny byggnad uppfyller kraven i 

Boverkets byggregler.   

Lagen (2014:268) om vissa kostnads- och nyttoanalyser på energiområdet omfattar planering 

av ny eller uppgraderad anläggning över 20 MW för fjärrvärme- eller elproduktion, 

fjärrvärme- eller fjärrkyladistribution, eller industrianläggning som genererar användbar 

spillvärme. Användbar spillvärme räknas enligt Energimyndighetens föreskrift som värme av 

en temperatur som motsvarar framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät. Datacenter har 

normalt inte denna temperaturnivå för sin bortkylda värme.     

Flexibel elanvändning är en relativt ny fråga i Sverige så det finns ännu inte så många 

styrmedel på området. Miljömålsrådet lämnade dock ett antal förslag till regeringen den 1 

mars 2022 som har beröringspunkter med detta förslag:  

• Regeringen ger Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten i uppdrag att ta 

fram målgruppsanpassad information om flexibilitet samt ett uppdrag att skapa och 

driva en digital plattform med flexibilitetsinformation. 

• Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter 

göra en gemensam översyn av befintlig lagstiftning för att se om, och i så fall var, det 

är lämpligt att inkludera efterfrågeflexibilitet. 

• Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på hur ett stöd till 

styrutrustning för efterfrågeflexibilitet ska utformas. 

• Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att göra en översyn av lagen om 

kommunal energiplanering. 

I den nationella strategin för elektrifiering, Elektrifieringsstrategin, finns flera åtgärder med 

kopplingar till detta förslag och där flera omsatts till regeringsuppdrag, se även kapitel 4.13:  

• Åtgärd 6. Regional och kommunal elektrifiering ska få genomslag i 

samhällsplaneringen.  

En kartläggning 2022 av behov och förutsättningar för utvecklad elnät-, energi- och 

samhällsplanering på regional och kommunal nivå för en kraftfull elektrifiering. En 

utvecklad regional och kommunal planering bör tas fram i dialog mellan 

länsstyrelserna, regionerna, Energimarknadsinspektionen och övriga berörda 

nationella myndigheter.  

• Åtgärd 12. Anpassning av styrmedel för minskat effektbehov.  

Styrmedel på energiområdet analyseras ur ett effektperspektiv för att om möjligt bidra 

till minskat effektbehov för att underlätta en snabb elektrifiering. 

• Åtgärd 13. Tydligare information om effektbehov i energideklarationer.  

Krav på hur redovisning av effektdimensionen kan inkluderas i regelverken för 
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energideklarationer för byggnader respektive energikartläggningar i stora företag 

analyseras. 

• Åtgärd 14. En elektrifiering som är hållbar och resurseffektiv. En kvalitativ och 

kvantitativ analys ska göras av miljöeffekter och resursanvändning i olika 

elektrifieringsscenarier. Analysen bör utgå från slutsatser från Miljömålsrådets projekt 

Hållbar elektrifiering. 

• Åtgärd 15. Fjärr- och kraftvärmestrategi tas fram.  

Regeringen avser att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för en 

långsiktigt hållbar utveckling av fjärrvärmesektorn i synergi med elektrifieringen samt 

energi- och klimatmålen. Strategin bör analysera förutsättningar för olika hållbara 

bränslealternativ och andra energikällor samt se över regelverk och styrmedel som 

påverkar fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft.  

• Åtgärd 20. Realisera en hög grad av smart laddning och flexibel eluppvärmning. 

Regeringen avser att ge Energimyndigheten i uppdrag att i samverkan med 

Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och andra berörda myndigheter främja 

smart styrning inom områden med stor potential, som bl.a. elbilsladdning och 

eluppvärmning. En analys av potentialen för olika typer av smart styrning att på ett 

samhällsekonomiskt effektivt sätt minska effekttoppar och bidra med andra 

systemtjänster görs inom ramen för uppdraget. Arbetet med bedömningar av potential 

samordnas med uppdraget till Svenska kraftnät i regleringsbrevet för 2022 att beskriva 

potential för energilager och flexibilitetstjänster. Åtgärder föreslås för att realisera 

potentialen. 
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4.11 Sammanfattande bedömning av förslagen 

I uppdraget ingår att genomföra en bedömning av vilka effekter förslagen kan få. Uppdraget 

anger vidare att förslagen bör rangordnas och motiveras utifrån deras betydelse för 

klimatomställningen, inklusive direkta och indirekta effekter på utsläppen av växthusgaser på 

lång och kort sikt. Hänsyn bör även tas till möjliga synergieffekter med andra samhällsmål 

samt kostnadseffektivitet. 

Att försöka kvantifiera de olika förslagens bidrag till minskade utsläpp är förknippat med 

betydande osäkerheter och antaganden. Analysarbetet är baserat på Naturvårdsverkets, 

Energimyndighetens, Konjunkturinstitutets och Trafikverkets myndighetsgemensamma 

vägledning för klimateffektbedömning (Naturvårdsverket et al. 2022) samt det analysramverk 

som framtagits inom arbetsgruppen för detta regeringsuppdrag (bilaga 9). Enligt den 

myndighetsgemensamma vägledningen kan det finnas så stora osäkerheter kring ett 

styrmedels effektbedömning att kvantifiering blir svårt eller till och med vilseledande. Ifall 

sådan risk föreligger kan det vara bättre att stanna vid en kvalitativ analys. Däremot kan även 

kvalitativa analyser kombineras med kvantitativa inslag, exempelvis genom att beräkna vissa 

delar av effektkedjan där osäkerheterna är mindre. I dialog med myndigheterna nämnda ovan 

har utredningen bedömt att de flesta förslagen som presenteras här lämpar sig bäst för 

kvalitativ analys, kompletterat med illustrativa kvantifierade exempel för en åtgärds potential. 

Det innebär att en robust rangordning utifrån kvantifierad klimatnytta inte kan göras.  

I stället analyseras varje förslag utifrån en kvalitativ ansats där förslagets potential att lösa ett 

hinder och/eller öka möjligheterna för ökad klimatomställning, men också potentialen för att 

utgöra bidrag till eller att stå i konflikt med andra miljö- och samhällsmål samt 

kostnadseffektivitet beskrivs. Analysen av förslagen pekar på positiva synergieffekter med 

andra samhällsmål, se även figur 17.   

  

 

Figur 6. Synergieffekter med andra samhällsmål + positiv effekt, ++ stark positiv effekt, ingen markering är 

neutral eller icke relevant 
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Nedan beskrivs delar av analysen som är gemensamma för samtliga förslag, följt av en 

fördjupad beskrivning av enskilda förslagens potential att möta hinder, deras bidrag till andra 

samhällsmål samt kostnadseffektivitet. 

 Nollalternativ 

Förslagen har jämförts mot ett nollalternativ som utgörs av Naturvårdsverkets referensscenario 

(Naturvårdsverket 2022a). Referensscenariot pekar på att klimatmålen är inom räckhåll på 

kort sikt (till 2030) förutsatt att bland annat reduktionsplikten och handeln med utsläppsrätter 

levererar enligt prognos. Scenariot pekar dock på ett behov att fler åtgärder krävs för att nå 

2045-målet då nuvarande beslut inte kommer att leda till tillräckligt stora 

utsläppsminskningar. Ifall scenariots antaganden inte förverkligas, på grund av exempelvis 

omvärldsförändringar, tröghet för marknaden att ställa om, politiska beslut eller svårigheter i 

leverans av biodrivmedel eller elfordon, kommer reduktionsplikten och pågående 

elektrifieringstakt antagligen inte att räcka för att nå transportmålet 2030. Detta innebär ett 

behov av att fortsatt arbeta med åtgärder som driver på transportomställningen samt 

omställningen av samtliga sektorer för att öka möjligheterna att nå de svenska och globala 

klimatmålen.   

Om styrmedlen som föreslås i detta uppdrag inte genomförs kommer nuvarande hinder i form 

av brist på genomförandekapacitet, fragmentisering, passivitet och tröghet kvarstå för lokal 

och regional klimatomställning.  

 Rättsliga perspektiv 

Förslagen bedöms inte påverka svensk rätt eller kräva någon ändring av gällande lagstiftning 

utöver vad som anges under respektive förslag. Förslagen bedöms inte heller stå i strid med 

EU-rätt eller internationell rätt. Samtliga förslag som läggs är tänkta att utgå från 

kommunernas och regionernas behov och bedöms inte påverka deras självstyrelse. 

Statsbidrag, det vill säga bidrag till lokala eller regionala aktörer som i förslag 3, 6 och 7, 

måste utformas med hänsyn till EUs statsstödsregler. Förslagen kan bidra till att lokala och 

regionala aktörer genom stöd och ökade resurser mer kostnadseffektivt kan implementera och 

genomföra exempelvis nya EU-regler.  

 Påverkan på totalförsvaret 

Uppdraget anger att eventuella konsekvenser för totalförsvaret ska redovisas. En avstämning 

har skett med sakkunniga på länsstyrelsen i Uppsala län gällande samhällsskydd och 

beredskap, samt med Försvarsmakten. De flesta förslagen bedöms ha en neutral till positiv 

effekt för totalförsvaret. I sammanhanget bör förtydligas att det finns olika regionbegrepp, där 

det för militärregioner finns fem stycken: nord, mitt, väst, syd och Gotland. I denna rapport 

används begreppet regioner enbart för de 21 regionerna med ansvar för hälso- och sjukvård, 

kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. 

Förslag 1, färdplan, och förslag 3, klimatomställningsfunktion, bedöms få en positiv påverkan 

på det civila försvaret genom att ge ökad kapacitet för att arbeta med energi- och 

resurseffektivitet, vilket minskar sårbarheten kopplat till olika typer av störningar som till 

exempel begränsad tillförsel av drivmedel. Det kan gälla frågor som regionala och kommunala 

energiplaner som kopplar till tryggad energiförsörjningskapacitet inklusive ökad flexibilitet 

för elanvändningen, vilket också förslag 10, utred tillståndsplikt, gynnar.  
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Även förslag 7, regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion, bör ge minskat 

bilberoende och minskad sårbarhet för störningar genom ökad transporteffektivitet som 

minskar drivmedelsberoendet. Detsamma gäller förslag 6, regional upphandlingssamordning, 

som kan ge en större andel upphandlingar med kortare och mer transporteffektiva leveranser. 

Att ersätta ett transportmedel eller ett drivmedel med ett annat betyder inte nödvändigtvis att 

robustheten och resiliensen ökar.  Alla typer av fordon och drivmedel behöver vara robusta i 

termer av försörjningskedjor, komponenter och kunskap om drift och underhåll. Om man ökar 

exempelvis elektrifieringen av fordon (både privatbilar och kollektivtrafik) så skapas en viss 

sårbarhet kopplat till långvariga elavbrott. Det medför i sin tur att kommuner kan behöva 

reservkraft för laddstolpar. Lösningar där laddbara fordon kan också leverera el till exempelvis 

en fastighet så kallad vehicle-to-grid (V2G) kan innebära flexibla och resilienta lösningar. 

Förslag 9, ökad återvätning, bör ge ökad vattenkvarhållande förmåga i landskapet och på så 

vis minska riskerna för översvämning från intensiva regn, minska riskerna för torka och 

bränder. De minskade riskerna är inte kvantifierade men här pågår dialog mellan MSB och 

Naturvårdsverket kring studier för ökad kunskap. 

Kopplat till förslag 2, Myndighetssamverkan, kan konstateras att MSB inte deltar i Rådet för 

hållbara städer idag. MSB skulle dock kunna bidra till kommunernas och andra aktörers arbete 

för minskad sårbarhet genom utökad myndighetssamverkan. 

Frågan om beredskapslager som rör fossila bränslen utgör en utmaning och en möjlig 

målkonflikt som behöver hanteras för att undvika försvagad beredskap. Utredningen hänvisar 

till parallelluppdraget som genomförs av Trafikanalys för analys av drivmedelsfrågor. 

Generellt sett bör krav på lagerhållning av drivmedel även inkludera biodrivmedel, och 

teknisk utveckling av lagringsstabila biodrivmedel fortsätta. 

Klimatomställning och utvecklingen av totalförsvaret behöver göras parallellt. Bara för att 

samhället rör oss bort från det fossila betyder inte det per automatik att sårbarheter minskar. 

Man behöver därför beakta att man inte ”bygger in” nya sårbarheter i ett förändrat 

energisystem. 

4.12 Summering av statliga medel för förslagen 
Genom att tillsätta medel betonar staten vikten av klimatomställningen samtidigt som 

kommuners och regioners självstyrelse respekteras. För att tydliggöra kommuners och 

regioners viktiga roll i klimatomställningen och ha respekt för deras olika förutsättningar 

krävs statlig investering i omställningskapacitet. Det ger förutsättningar för ökat genomslag 

för såväl nationella som europeiska styrmedel och initiativ. 
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Förslag Mkr/år År 
Totalt 
(Mkr) 

Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 
klimatomställning 

   

1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli 15 2024-2030 100 

1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning  Upp till 200 2024-2030 Upp till 
1400 

1.3 Kompetenslyft för klimatet  10-20* 2024-2030 100 

2. Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning    

2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan 20 2024-2030 140 

2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning 5 2024-2030 35 

2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet  10 2024-2030 70 

2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal 
och regional nivå 

ca 10** 2024-2030 ca 55 

3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner Upp till 300 2024-2030 
Upp till 
2100 

4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder  4 2024-2026 12 

5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- och 
klimatomställning på lokal och regional nivå 

50 2024-2030 350 

6. Regional upphandlingssamordning 50 2024-2030 350 

7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion 80 2024-2030 560 

8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling  5 2024-2026 15 

9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning via återvätning 15-20*** 2024-2030 Ca 140 

10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora energi- och 
eleffektanvändare.  

I första steget kostnad för utredning 

 800-900  Ca 6000 

 

* Kostnad uppskattas inledningsvis till 10 miljoner kronor 2024 till trappas gradvis upp till 20 

miljoner kronor per år för 2030.  

** Behovet av statliga medel för arbetet med förbättrad klimatstatistik för lokal och regional 

nivå uppskattas till 10 miljoner kronor per år under fem år (ca 2 miljoner kronor per 

medverkande aktör: Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SCB, RKA, Trafikanalys). 

Därefter bedömer utredningen att medel till drift och förbättringar ca 2,5 miljoner kr per år 

behövs fram till och med 2030. 

***Kostnaden för bedöms till 15 respektive 20 miljoner kronor per år för 2024 och 2025 och 

därefter en kontrollstation för bedömning av lämplig nivå fram till 2030. 
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4.13 Andra viktiga styrmedel och åtgärder 

Det finns ett flertal styrmedel och åtgärder som är viktiga för möjligheterna till minskad 

klimatpåverkan lokalt och regionalt som pågår i andra processer och därför inte behöver 

analyseras inom ramen för detta uppdrag. Förutom de förslag som de parallella utredningarna 

från Trafikanalys och Tillväxtanalys föreslår, finns det förslag som utredningen vill betona är 

viktiga, bland annat förslag från Klimaträttsutredningens betänkande Rätt för klimatet (SOU 

2022:21), Miljömålsrådets rapport 2022 och Elektrifieringsstrategin (2022). 

Rekommendationer inom området transport, transportplanering och fysisk planering 

• Steg 1 och 2 åtgärder för ökad transporteffektivitet ska kunna i större utsträckning få 
finansiering via statliga medel enligt förslag från Klimaträttsutredningen och 
Trafikanalys som ett led i att öka transporteffektiv samhällsutveckling och begränsa 
behovet av att bygga ny transportinfrastruktur.

• Klimaträttsutredningens förslag om att upprättarna av den nationella transportplanen 
och länstransportplanerna ska fastställa om tidigare beslutade infrastrukturobjekt som 
ännu inte byggstartats följer de klimatpolitiska målen.

• Nationella och regionala transportplaner ska bidra till transporteffektivt samhälle med 
transportpolitiska målen som utgångspunkt.

• Trafikverket bör se över kalkylvärden för att inte diskriminera mot icke-bilburna 
transportslag samt arbeta med målinriktade scenarier.

• Utvecklade Stadsmiljöavtal för åtgärder som leder till ökad andel fossilfria och 
effektiva transporter där även gångtrafik läggs till som stödberättigad åtgärdstyp, 

inklusive i anslutning till hållplats. Medge stöd till kommuner och regioner för 

åtgärder i städer som leder till minskad transportefterfrågan eller effektivare 

användning av befintlig transport-infrastruktur. Åtgärder som bidrar till en 

begränsning av biltrafiken ska vara möjlig motprestation från kommunen eller 

regionen. Förhandlingsbaserade avtal med förutsättning inte ökad biltrafik, på sikt 

minskad.

• Vår utredning stödjer Klimaträttsutredningens förslag på revidering av PBL gällande 
miljöbedömning av planer genom tillägg i 3 kap. 6 b § och 4 kap. 34 § om att en 
strategisk bedömning ska göras för en plan som medför betydande trafikflöden. I 
dessa fall ska kommunen redogöra för hur handlingsalternativ påverkar 
transportefterfrågan och val av transportsätt samt förutsättningarna för effektivare 
användning av befintlig transportinfrastruktur.

• Vår utredning bedömer att även PBL i högre grad än idag behöver bidra till ett 
transporteffektivt samhälle, i enlighet med förslaget från Klimaträttsutredningen ovan. 
Ökad resurseffektivitet krävs för en hållbar klimatomställning. Fysisk planering kan 
inte ensamt stå för förändringen till ett mer transporteffektivt samhälle, men har en 
viktig roll för att dämpa transportefterfrågan genom bland annat funktionsblandad 
bebyggelse och för ökade förutsättningar för en effektivare användning av befintlig 
transportinfrastruktur samt för att på olika sätt främja resor med kollektiva färdmedel, 
gång och cykel.
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• Fortsatt och utvecklat uppdrag till Boverket som en fortsättning på rapport 2021:11 

för att ta fram verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning, inklusive 

identifiera behov av forskning och utveckling. 

• Vår utredning stödjer förslagen från Miljömålsrådet om ett ramverk för nationell 

planering.  

• Delad energi som spillvärme och fjärrvärme behöver gynnas27.För att se över lämplig 

revidering av Boverkets byggregler, BBR, är det viktigt med fortsatt arbete i enlighet 

med Elektrifieringsstrategin, bland annat uppdraget till Energimyndigheten för att 

främja fjärrvärme/kraftvärme Uppdrag att ta fram förslag till en fjärr- och 

kraftvärmestrategi I2022/01373. Punkten hör också till rekommendationer inom 

energiområdet nedan. 

Rekommendationer inom energiområdet 

Utredningen vill betona vikten av att prioritera fortsatt arbete med Elektrifieringsstrategins och 

Miljömålsrådets förslag, som kan beskrivas kortfattat, och med våra ord, nedan: 

• Investeringsstöd för åtgärder som minskar behovet av eleffekt, till exempel styr- och 

reglerteknik för ökad flexmöjlighet, spillvärmeledningar och ödriftslösningar, ett slags 

”Effektklivet”. Ett alternativ är att Klimatklivet räknar med högre koldioxidnytta per 

kWh i områden med kapacitetsbrist för elnäten. Här pågår regeringsuppdraget 

Uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem I2022/01578 till svenska kraftnät, 

Energimarknadsinspektionen, Statens energimyndighet och Styrelsen för ackreditering 

och teknisk kontroll (Swedac) för att utveckla förutsättningarna för att realisera 

potentialen för flexibilitet i elsystemet som efterfrågeflexibilitet, energilagring samt 

styrning av småskalig elproduktion. 

• För ökad energieffektivisering pågår regeringsuppdraget Uppdrag att analysera en 

effektivare användning av energi, effekt och resurser för att underlätta elektrifieringen 

I2022/01393 där Energimyndigheten ska analysera hur användning av energi, effekt 

och resurser kan effektiviseras för att underlätta utfasningen av fossila bränslen genom 

elektrifieringen. 

 

I dialogerna har det lyfts vikten av stöd för energieffektivisering som till exempel 

energirenovering, med högre stöd för glesbygd som idag har problem att få 

kreditgarantier för detta. Kreditgarantier styrs av förordningen (2020:255) om statlig 

kreditgaranti för lån för bostadsbyggande. Syftet är ursprungligen att främja ett ökat 

bostadsbyggande men sedan 2020 kan även kreditgaranti lämnas till ändring av en 

befintlig bostadsbyggnad som innebär att byggnadens värde ökar (3 § punkt 3). En 

 

 

27 I dagens BBR räknas energi från egna tomten, till exempel energi från marken via en 

bergvärmepump, inte med i summan för använd energi. Men om bergvärmepumpen är placerad på en 

angränsande tomt, räknas den med i summan för använd energi. Samma byggnad får olika officiella 

siffror på energianvändning om värmen kommer från egna tomten eller från granntomten, vilket blir en 

styrning bort från gemensamma energilösningar för fjärrvärme inklusive spillvärme från industrier, 

gemensamma värmepumplösningar och så vidare. 
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kreditgaranti får då avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av den ökning av 

marknadsvärdet som uppstår genom ändringen (5 §). I områden med låga 

marknadsvärden blir det då svårt att kunna energirenovera. Genom att utöka 

schablongränsen i kreditgarantierna även för energirenovering skulle de lägre 

marknadsvärdena i glesbygd inte verka lika hindrande som idag. 

• Regeringen har tillsatt en utredning (dir. 2021:82) för att föreslå ett kvotpliktssystem 

för energieffektivisering (Vita certifikat) i enlighet med EU kommissionens begäran 

om implementering av Energieffektiviseringsdirektivet (EED). Utredningen ska bland 

annat föreslå möjliga kvotkurvor för olika perioder fram till 2050 samt identifiera 

lämpliga kvotpliktiga parter och former för verifiering och uppföljning. Vita certifikat 

erbjuder med lämplig utformning möjligheter att kostnadseffektivt minska både 

energi- och effektbehov och bidra till att effekt- och energieffektiviseringsåtgärder får 

god spridning bland aktörer där stor potential finns, exempelvis fastigheter. 

• Kommunal energiplanering bör inkludera beskrivning av möjligheterna till 

spillvärmeutnyttjande och eventuella behov av att reservera mark i detaljplaner för 

framtida spillvärmeledningar, samt frågor om elnätskapacitet, flexibel användning och 

laddinfrastruktur. De kommunala energiplanerna bör sammanfogas av respektive 

länsstyrelse till regionala energiöversikter. Kommunerna har redan idag möjlighet att 

utforma energiplanerna i ett breddat perspektiv, exempelvis genom att utformas som 

energi- och klimatplaner. Att utreda lagen om kommunal energiplanering ingår som 

ett förslag från Miljömålsrådet 2022. 

• Ökade incitament för kommunerna för utbyggd vindkraft. Regeringen har gett i 

uppdrag till en särskild utredare att lämna förslag som stärker kommunernas 

incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara 

klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. Uppdraget Stärkta 

incitament för utbyggd vindkraft Dir. 2022:27 ska redovisas senast den 31 mars 2023. 

Rekommendationer inom området civil beredskap 

Det finns behov av koordinering mellan beredskapsfrågor och klimatomställningsfrågor. MSB 

(2022) föreslår åtgärder för att stärka det civila försvaret som utredningen ser har tydlig 

koppling till lokal och regional nivå:  

• Energiförsörjning: För budgetåret 2023 förslås 292 miljoner kronor med en kraftig 

ökning de kommande åren och avser att stärka nationell infrastruktur för 

drivmedelsförsörjning samt elproduktionsanläggningar, samt robust energiförsörjning 

i kommunala verksamheter; fjärrvärme, fjärrkyla och biogasförsörjning, elförsörjning 

inklusive drivmedel. 

• Förstärkningar av kommuner och regioner: Totalt 1,5 miljard kronor för 2023. 939 

miljoner kronor föreslås till kommunernas arbete med civilt försvar, och 666 miljoner 

kronor till regionerna för att stärka grundläggande förutsättningar för att arbeta med 

befolkningsskydd, räddningstjänst, vatten och avlopp, energiförsörjning och 

kommunal transportinfrastruktur, men också för förskola/skola, omsorger och sjuk- 

och hälsovård. 
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4.14 En översikt över förslag som utredningen valt att inte gå vidare med 

Nedan listas några av de förslag som kommit fram i det sammanlagda utredningsarbetet men 

som inte prioriterats. Det handlar om förslag som omhändertas via andra förslag eller andra 

pågående processer, eller som inte bedöms ha betydande klimatnytta kopplat till lokal och 

regional nivå. En mer utförlig beskrivning finns i bilaga 8. 

• Stöd till kommuner för samverkan med civilsamhället: stöd ges via förslag 1.1 

färdplan och 3 kommunal klimatomställningsfunktion, samt att det redan finns andra 

typer av medel och stöd som till exempel Energi- och klimatrådgivningen.  

• Ge möjlighet till kommuner att ställa särkrav, till exempel enbart tillåta byggnation av 

passivhus: det verkar som om de kommuner som önskar ställa högre krav har hittat 

möjligheter att göra detta i till exempel markanvisningstävlingar eller motsvarande. 

Särkrav kan vara lämpligt att prova i form av försöksverksamhet, se förslag 2.3. 

• Skattefri fondering under tre år för klimatväxlingsmedel28: frågan är inte avgränsad till 

enbart lokal och regional nivå och det har heller inte framstått som ett hinder för 

klimatväxling  

• Ökade krav på och stöd för energieffektivisering: bedöms huvudsakligen ligga inom 

ramen för uppdraget till Tillväxtanalys, samt att Elektrifieringsstrategin resulterar i 

uppdrag för ökad energieffektivisering, som Uppdrag att analysera en effektivare 

användning av energi, effekt och resurser för att underlätta elektrifieringen 

I2022/01393 till Energimyndigheten.  

• Stöd för fjärrvärme, stöd för konvertering till fjärrvärme: bedöms huvudsakligen ligga 

inom ramen för uppdraget till Tillväxtanalys samt att Elektrifieringsstrategin har 

resulterat i uppdrag till Energimyndigheten för att främja fjärrvärme/kraftvärme 

Uppdrag att ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi I2022/01373. 

• Åtgärder mot fossil plast: bedöms huvudsakligen ligga inom ramen för uppdraget till 

Tillväxtanalys. Kommunala avfallsplaner kan redan idag utformas för ökad cirkulär 

användning av plast med åtgärder för minskad användning och ökad utsortering för 

materialåtervinning. Förslagen i denna utredning om upphandling, förslag 6 och 8, 

gynnar ökade klimatkrav för bland annat plast. 

• Ändring av byggregler för återvunnet byggmaterial och kvotplikt på återvunnet 

byggmaterial: bedöms huvudsakligen ligga inom ramen för uppdraget till 

Tillväxtanalys, och kan även lämpa sig för försöksverksamhet, för att bygga upp ökad 

erfarenhet som grund för ändrade upphandlingskrav, se förslag 2.3 om ökad 

rådgivning för försöksverksamhet. Det pågår arbete hos Boverket för ökad cirkularitet 

inom bebyggelse genom Uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en 

cirkulär ekonomi i byggsektorn Fi2019/01146, Fi2022/00506 

 

 

28 Klimatväxling är en intern fondering av verksamhets egna ”avgifter” för energi eller 

klimatpåverkande utsläpp från resor etcetera. Medel i den interna fonden används sedan för att 

delfinansiera olika klimatåtgärder i verksamheten. 
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• Förenklade byggregler för ombyggda byggnader såsom energikrav och dagsljuskrav: 

bedöms huvudsakligen ligga inom ramen för uppdraget till Tillväxtanalys. Förslag 2.3 

om ökad rådgivning för försöksverksamhet, bör gynna tester och piloter. Det pågår 

arbete hos Boverket för ökad cirkularitet inom bebyggelse enligt ovan. 

• Förenklade regler för återvinning av jord/schaktmassor: bedöms huvudsakligen ligga 

inom ramen för uppdraget till Tillväxtanalys. Utredningens bedömning är att det 

verkar vara till största delen en planerings- och logistikfråga. De flesta massor inom 

tätorter är förorenade, varför provtagning behövs. 

• Stöd i form av statlig subvention för att kompensera för högre pris på klimatvänligare 

produkter som biodrivmedel, biobaserad plast, ”grön betong” och fossilfritt stål: 

nämns som alternativ lösning för förlag 8, se vidare i kapitel 4.8.  

• Gemensamt biljettsystem för kollektivtrafik: – har utretts genom Ett nationellt 

biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU2020:25) och ett uppdrag till Trafikverket för 

att föreslå utformning av ett stöd till regionerna för gemensamma biljettsystem 

avrapporterades i juni 2022 genom rapporten Ökad nationell tillgänglighet till 

kollektivtrafikbiljetter. 

• Utred drift- och investeringsstöd till kollektivtrafik: har bedömts inom ramen för 

Trafikanalys uppdrag. Resandet med kollektivtrafiken minskade under pandemin, och 

därmed även biljettintäkterna till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Under 

pandemin har staten lämnat sju miljarder kronor i särskilt stöd till de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna. 

• Ge kommuner möjlighet att differentiera p-avgifter samt att ta ut p-avgifter överallt: 

bedöms huvudsakligen ligga inom ramen för Trafikanalys uppdrag. Inför även 

miniminivåer för p-avgifter: redan idag kan kommuner styra p-talet med olika 

motprestationer som bilpool och så vidare. Redan idag möjligt att höja p-avgifter i 

allmännyttan. Bedöms i övrigt huvudsakligen ligga inom ramen för Trafikanalys 

uppdrag. 

• Krav på uppföljning per kommun och region för (nationella) målet om ökad gång, 

cykel och kollektivtrafik: Trafikanalys följer upp per kommuntyp och kan följa upp 

per kommun om medel finns. Kopplar till förslag 2.4 om förbättrad lokal statistik och 

förslag 3 om standardiserad klimatredovisning samt förslag 7 om regional mobilitets- 

och tillgänglighetssamordningsfunktion. 

• Reviderad pumplag som gör det tvingande att erbjuda HVO och laddmöjlighet, krav 

på fastighetsägare att ha parkeringsplats med laddmöjlighet för delade fordon och för 

de hyresgäster som önskar laddplats: bedöms huvudsakligen ligga inom ramen för 

Trafikanalys uppdrag. 

• Offentliga organisationerna införa förmånsmobilitet istället för förmånsbil: bedöms 

huvudsakligen ligga inom ramen för Trafikanalys uppdrag. Regeringen har lagt fram 

en proposition om revidering av reseavdraget Skattelättnad för arbetsresor – ett 

enklare och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228). 
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5 Avslutande diskussion och slutsatser 
Med bara åtta år kvar till 2030 är insikten stor om att det behövs förmåga att arbeta med flera 

utmaningar samtidigt, det finns inte tid att lösa en fråga i taget. Detta ger en komplexitet som 

gör att behovet av samverkan är stort mellan kommunal, regional och nationell nivå, samt 

mellan näringsliv, organisationer, medborgare och akademi. Det krävs också en stärkt intern 

samverkan inom kommuner och andra organisationer. Det lokala arbetet behöver, precis som 

arbetet på regional och nationell nivå, bli mindre fragmenterat och mer hållbart i ett 

helhetsperspektiv. Mycket arbete pågår redan och många goda exempel finns, men för en ökad 

takt i klimatomställningen krävs en ökad genomförandekapacitet som ger större möjligheter 

att gå från ord i strategier och mål till praktisk handling. Ibland saknas övergripande mål och 

strategier, och även om de finns kan det finnas glapp till konkreta handlingsplaner och 

implementering i verksamheten. Kommunal och regional självstyrelse ger förutsättningar om 

ambitioner finns för att anpassa åtgärder utifrån de olika förutsättningar som finns i olika delar 

av kommuner och regioner såsom stora geografiska avstånd, näringslivsstruktur med mera. 

Från att klimatfrågan ofta har uppfattats som ett allvarligt problem med främst tekniska 

lösningar så har det i allt högre grad visat sig kräva ett samspel mellan politiska beslut, 

tekniska lösningar, marknadsomställning och beteendeförändringar. Detta återspeglas 

exempelvis i den sjätte IPCC-rapporten vars tredje delrapport listar åtgärder som täcker 

samhällets alla dimensioner och pekar på behovet av ökad tvärsektoriell samverkan (IPCC 

2022). För att beteendeförändringar ska vara bestående och driva på i riktning mot en 

långsiktig hållbarhet, krävs både en ledarskapskultur och underliggande processer som kan 

stödja en integrering av klimathänsyn i alla relevanta sektorer.   

Klimatpolitiska rådet beskriver i sin rapport 2022 att klimatomställningen nått en ny mognad; 

förnybar energi har lägre kostnader, näringslivet ser allt fler möjligheter i fossilfri 

konkurrenskraft, en bred opinion uttrycker ett grundläggande stöd för omställningen, och det 

finns ett starkare institutionellt ramverk för klimatet på nationell, europeisk och global nivå. 

Men de konstaterar också att det finns uppenbara utmaningar genom krig i Europa och 

världen, demokratins tillbakagång och försvagade internationella samarbeten. Stora 

svängningar i energipriserna riskerar att försvaga stödet för klimatomställningen och det 

parlamentariska läget i Sverige försvårar långsiktiga beslut och gemensamt ansvarstagande. 

Klimatpolitiska rådet betonar politikens nyckelroll; 

”Politiken har en avgörande roll för klimatomställningen, inte bara i att 

understödja nödvändig teknisk utveckling och prissätta utsläpp av växthusgaser, 

utan också i att underlätta och stödja beteendeförändringar och bygga legitimitet 

för klimatomställning i olika delar av samhället. För att kunna genomföra 

transformationen till ett fossilfritt samhälle är det avgörande att målen och 

omställningen har brett stöd bland allmänheten samt att den förda politiken 

uppfattas som legitim och rättvis för medborgarna. Den samlade politiken utgörs 

inte enbart av summan av lagar, regler och budgetposter. Det handlar om många 

aspekter av ledarskap, att formulera gemensamma mål, söka ett brett deltagande i 

samhället och att göra vägen mot målen begriplig och angelägen.” 

(Klimatpolitiska rådet 2022:7) 
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Reflektion kring uppdraget 

Framtagandet av underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan sker nu för andra 

gången. Första gången det togs fram ett underlag var det Naturvårdsverket som ansvarade för 

att ta fram hela underlaget, vilket rapporterades i mars 2019. Denna gång har regeringen via 

tre departement gett tre parallella uppdrag för att ta fram förslag på styrmedel och åtgärder 

inom de olika delarna lokal och regional klimatomställning, transporter och näringsliv. 

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram övriga delar av underlaget som krävs enligt klimat-

lagen. De tre uppdragen bistås av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det finns för- 

och nackdelar med ett sammanhållet respektive ett uppdelat upplägg. För att klimatfrågorna 

ska kunna integreras i övriga samhällsfrågor bedöms att det bredare anslag som nu prövas är 

av betydande värde för ökad dialog mellan olika sektorer och departement. Med uppdelade 

uppdrag har utmaningen varit att gå någorlunda i takt. Det finns överlapp mellan områdena 

vilket leder till stora krav på löpande kommunikation för att förslag inte ska dubbleras eller 

hamna mellan uppdragen.  

Reflektion kring metod och fokus 

Det pågår mycket arbete lokalt och regionalt för minskad klimatpåverkan. Det finns också ett 

stort antal genomförda eller pågående utredningar, initiativ och projekt. Det hade underlättat 

för utredningen om en översikt över dessa hade funnits tillgänglig. Utredningen valde att 

komplettera med direkta inspel från främst kommuner och regioner kring deras förutsättningar 

och behov av styrmedel och åtgärder. Avgränsningen till att fokusera på främst kommuner och 

regioner beskrivs i kapitel 2. Den breda uppslutningen visar på det stora intresse som finns för 

klimatfrågan. Även olika myndigheter inklusive länsstyrelserna, SKR och aktörer som 

Klimatkommunerna, Viable Cities, Fossilfritt Sverige med flera visade stort intresse och 

engagemang.  

Utredningens förslag har mer av karaktären stöd än krav. Med en annan metod, till exempel 

om utgångspunkten hade varit befintliga utredningar och förslag, kan det tänkas att förslagen 

hade varit mer i form av ökad detaljstyrning till exempel regler för hur kommunala bolag ska 

arbeta med klimatåtgärder, regler kring parkering med mera. Det blev dock tydligt under 

arbetets gång att kommuner betonar att det är genomförandekraften som är nyckeln till ökad 

takt i klimatarbetet och för att minska gapet mellan mål och implementering. Även 

myndigheter bekräftar att resursfrågan är av avgörande betydelse, till exempel finns det behov 

av en tydlig mottagarpart vid samverkan.   

Metoden för effektbedömning av förslagen utgjordes av den preliminära vägledning för 

klimateffektbedömning som togs fram parallellt med regeringsuppdragen för kommande 

klimatpolitiska handlingsplan. För bedömning av förslagens påverkan på andra samhällsmål 

fanns ingen vägledning. Det kan konstateras att klimateffektbedömningar ännu inte hittat en 

stabil form men att vägledningar av typen checklistor har ett värde för att göra bedömningen 

mer heltäckande. Goda exempel på välgjorda klimateffektbedömningar och effekter på andra 

samhällsmål hade underlättat arbetet.   

Tillgängliga data och statistik för att beskriva nuläget för lokal och regional klimatpåverkan 

visade sig tyvärr ha uppenbara brister. Kommunupplösta territoriella data från nationella 

emissionsdatabasen verkar inte ge någon tydlig vägledning för att avgöra hur en kommun 

ligger till i sitt klimatarbete eftersom det ofta finns stora utsläppskällor där kommunen har 

begränsad rådighet, som genomfartsleder och/eller industrier. Inte heller Koladas 
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klimatindikatorer verkar fungera helt eller användas fullt ut. Det finns luckor i underlagen som 

försvårar för kommuner att enkelt och tydligt se hur de ligger till i klimatomställningen. För 

regioner kan det konstateras att ett arbete pågår inom ramen för SKRs projekt ”öppna data” för 

att fånga olika klimataspekter. Att bristen på lokala data inte lyfts fram som ett större hinder i 

det lokala och regionala arbetet kan bero på att målen ofta sätts för 2030 vilket uppfattas som 

långt bort (flera mandatperioder bort) samt avsaknaden av krav på uppföljning. 

Reflektioner kring hinder och möjligheter 

Klimatarbete kan i kommuner och regioner uppfattas som ett separat uppdrag som konkurrerar 

med kärnuppdragen om resurser snarare än som en del av hur kärnuppdragen genomförs. 

Kostnader lyfts fram som en orsak till uteblivna klimatåtgärder trots att det i vissa fall, som 

övergång till elfordon, mer är en fråga om att ha ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv.  

Nationella beslut till exempel inom transporter, avlastar den lokala och regionala politiska 

nivån från att behöva ta beslut om åtgärder som kan uppfattas som kontroversiella. En viss 

frustration märktes dock över olika trender exempelvis inom området drivmedel, där det varit 

flera olika bud genom åren för vad som varit prioriterat nationellt: etanol, biogas, biodiesel 

och nu elektrifiering. Kommuner blir med viss rätta oroliga över att riskera att satsa 

kommunala medel på klimatåtgärder som efter några år kan dömas ut som ineffektiva åtgärder 

som drar resurser från en ansträngd kärnverksamhet. Detsamma gäller för regionerna. 

Eftersom kommunernas ekonomi varit relativt god under 2020 och 2021, kan en fråga vara om 

det är ekonomiska begränsningar som utgör hinder för kommunernas klimatåtgärder eller om 

det är politiska prioriteringar. SKR (2022) beskriver att det är viktigt att påpeka att både 2020 

och 2021 års starka resultat främst berodde på tillfälliga faktorer såsom höga statsbidrag, 

betydligt högre skatteintäkter än förväntat samt en positiv börsutveckling som gjorde att 

värdet på finansiella placeringar växte rekordartat kombinerat med låg ränta på lån. För 2020 

och 2021 har dessutom kommunerna behövt kortsiktigt prioritera hanteringen av pandemin.  

Hindersanalysen visar att det särskilt för kommuner med få invånare saknas 

genomförandekraft för klimatåtgärder inom flera områden, trots att de känner till att det finns 

goda exempel och stöd. Mindre kommuner signalerar att det krävs resurser för att på ett 

fördjupat sätt kunna ta del av de goda exempel och samarbeten i nätverk som redan finns, samt 

för att kunna avsätta tid för att söka projektmedel i konkurrens med mer sökvana kommuner. 

Klimatfrågan är till sin natur mer av en smygande kris och kan därför i jämförelse med andra 

kommunala ansvar vara svår att prioritera, trots en stor medvetenhet om vikten av åtgärder.  

Vissa kommuner och regioner lyfter att riktade stöd ger begränsningar och administrativt 

merarbete, men trots detta väljer utredningen att rikta de medel som föreslås till strategiskt 

klimatarbete, för att säkerställa att klimatfrågan prioriteras.  

Reflektioner kring våra förslag  

Förslagen i denna utredning har inte rangordnats utan ska ses som delar av en helhet som 

syftar till att stärka genomförandekapaciteten för effektiva klimatåtgärder genom samhällets 

samtliga styrnivåer med fokus på lokal och regional nivå. Ytterligare ett skäl att inte rangordna 

förslagen är att en robust kvantifiering av klimatnytta är svårt att genomföra för våra typer av 

förslag. Förslagen innebär investeringar på lokal, regional och nationell nivå för att utveckla 

kunskap och kompetens samt för att stärka förmågorna till samarbete och ledarskap. Det 
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innefattar förstärkningar med personella resurser eller inköpta tjänster genom förslag 3, 5, 6 

och 7, samt nya arbetssätt och organisering som har ett tydligare system- och 

helhetsperspektiv och utvecklade formella stöd och strukturer för uppföljning genom förslag 

1, 2 och 4. Förslag 8, 9 och 10 är förslag inom områden med hög klimatnytta som har särskild 

relevans för lokal och regional klimatomställning.  

Mot bakgrund av att hållbar samhällsomställning för minskad klimatpåverkan kräver ett ökat 

samarbete för att snabbt och kostnadseffektivt implementera fungerande lösningar, både 

tekniska, organisatoriska och beteendemässiga, har våra förslag som tidigare nämnts mer av 

karaktären stöd än av krav. Mål, strategier och handlingsplaner kan finnas, men det faktum att 

dessa dokument finns garanterar inte genomförandet. För att nå de svenska klimatmålen 2045 

behövs investeringar i genomförandekapacitet, vilket får effekter även på kortare sikt fram till 

2030. 

Förslagen har utformats med respekt för olika kommunala och regionala förutsättningar 

genom att stor vikt lagts vid det som framkommit i dialoger och möten. Åtgärder som 

påverkar självstyrelsen föreslås inte. Verkan och kostnadseffektiviteten för förslagen ökas 

genom att de bygger vidare på det goda arbete som redan görs, det finns många exempel på 

beprövade åtgärder för minskad klimatpåverkan från olika typer av kommuner med varierande 

geografi och demografi. Förslag 5 innebär mer medel till länsstyrelsen för ökad möjlighet att 

genomföra sina uppdrag inom klimat- och energiområdet. Att som utredande part föreslå mer 

medel för egen del, är inget som har varit självklart utan snarare till slut inte gått att undvika 

eftersom det i dialogerna framkommit att länsstyrelsernas av regeringen tilldelade roll inte kan 

uppfyllas på grund av resursbrist. 

Förslagen har potential att ge energi- och resurseffektiviseringar inom flera områden som 

transporter och energi samt upphandling av hållbart byggande och förbrukningsvaror med 

mera. Ökad energi- och resurseffektivitet bör utgöra en prioriterad uppgift också för att det ger 

minskad sårbarhet mot inre och yttre störningar, till exempel kopplat till fossilberoende. 

Avslutande reflektioner 

Uppdraget har syftat till att ta fram underlag om lokal och regional klimatomställning till 

kommande klimatpolitiska handlingsplan. Uppdraget och förslagen är en del i en ständigt 

pågående förbättringsprocess för att öka takten i omställningsarbetet mot en fossilfri framtid. 

Riktningen är utstakad genom klimatmålen och i stor utsträckning finns redan lösningarna 

som behövs. Dessutom tillkommer nya möjligheter och goda exempel kontinuerligt.  

Förslagen ökar kommuners och regioners kapacitet att ta del av befintliga stöd och att 

kostnadseffektivt implementera andra styrmedel på klimatområdet.  

Kommuner och regioner är viktiga parter i det vardagliga livet som individer, familjer och 

företag ofta kommer i kontakt med. Utredningens förslag syftar till att klimatomställning sker 

i alla kommuner och regioner så att samtliga medborgare i Sverige kan leva i ett fossilfritt 

samhälle och ta del av de mervärden och positiva effekter som genomtänkta klimatåtgärder 

bidrar till i form av ökad hälsa samt mer inkluderande och attraktiva livsmiljöer. Genom att 

förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att minska risken för att individer, 

föreningar och företag blir kvar i en ”fossilfälla” ökar stödet för den nationella 

klimatpolitiken. När den lokala och regionala nivån stärks ökar tillförsikten om att åtgärder för 

en fossilfri framtid också bidrar till ett gott liv. 
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Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter  

Skollagen (2010:800) 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik  

Lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 

vägtransportområdet 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar 

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag 

Lagen (2014:268) om vissa kostnads- och nyttoanalyser på energiområdet 

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 

https://www.energimyndigheten.se/48fedc/globalassets/klimat--miljo/hallbara-och-smarta-stader/rapport_forstudie_leverans_210930_final.pdf
https://www.energimyndigheten.se/48fedc/globalassets/klimat--miljo/hallbara-och-smarta-stader/rapport_forstudie_leverans_210930_final.pdf
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Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner  

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

Klimatlagen (2017:720) 

Kommunallagen (2017:725) 

Förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 

Förvaltningslagen (2017:900) 

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

Lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader 

Förordningen (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 

vägtransportområdet 

 

Propositioner 

Prop. 2019/20:65: En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan. 

Prop. 2016/17:146: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 

 

SOU 

SOU 2014:35 I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler. Slutbetänkande av 

Vattenverksamhetsutredningen. (M 2012:01). 

SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid. Betänkande av Klimatpolitiska 

vägvalsutredningen. (M 2018:07). 

SOU 2022:21 Rätt för klimatet. Slutbetänkande av Klimaträttsutredningen. (M 2019:05). 

SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling. Betänkande av Samordning för 

bostadsbyggande. (N 2017:08). 

SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft. Slutbetänkande av utredningen om civilt 

försvar. (Ju 2018:05). 

SOU 2021:48 I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040. Betänkande av 

utfasningsutredningen (M 2019:04).   

SOU 2022:15 Sveriges globala klimatavtryck. Delbetänkande av Miljömålsberedningen (M 

2010:4). 
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EU-rättsakter och dokument från EU:s institutioner 

Meddelande från kommissionen, Den europeiska gröna given, COM (2019) 640 final. 11 

december 2019. 

Europeiska rådet (2022) 55 %-paketet. https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/green-

deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ [2022-07-05]  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av 

rena och energieffektiva vägtransportfordon 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 

energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om 

upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 

upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av 

direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-

finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2001/EU av den 11 december 2018 om 

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (förnybartdirektivet) 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande 

av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 

2019/2088 

 

Kommittédirektiv och regeringsuppdrag 

Fi2019/01139/BB, Fi2020/01192/BB: Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid 

offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader 

Fi2020/02715, Fi2022/00721: Uppdrag att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för 

byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan 

utvidgas 

Fi 2020/02647: Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna 

Dir 2020:17: En nationell samordnare för Agenda 2030 (M 2020:02)  

Dir. 2020:50: Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05). 

Dir. 2021:110: Försöksverksamhet i kommuner och regioner  

N2021/01632: Uppdrag att genomföra åtgärder för att återväta utdikade våtmarker 

 

https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
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Skrivelser med mera. 

Nationella upphandlingsstrategin. Finansdepartementet. 30 juni 2016. 

Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. Skr. 2017/18:230. 

Miljödepartementet. 12 april 2018. 

Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan. Infrastrukturdepartementet. 16 januari 

2020. 

Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling – hur vi med gemensamma krafter kan öka 

takten i omställningen. Delredovisning från En nationell samordnare för Agenda 2030. 

Komm2022/00122/M 2020:02.  

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Skr. 2020/21:133. 

Näringsdepartementet. 22 mars 2021.   

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. Ds 2021:31. 

Finansdepartementet. 28 oktober 2021 

Faktapromemoria 2021/22:FPM56. Meddelande om hållbara kolcykler. Miljödepartementet. 8 

februari 2022. 
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7 Bilagor 
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7.1 Bilaga 1 Uppdragstext 
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7.2 Bilaga 2 Översikt över utredningar och initiativ med relevans för lokal och 

regional klimatomställning 

Listan gör inte anspråk på att vara fullständig, vare sig för uppdraget eller för området lokal 

och regional klimatomställning, men illustrerar att det pågår mycket inom området. 

Utredning/initiativ/mål/handlingsplaner Länsstyrelsen Uppsalas noteringar kopplat till lokal och regional 

klimatomställning 

Klimatlagen och klimatmålen samt 

klimatpolitiska handlingsplanen 

Utgångspunkter för arbetet. Klimatpolitiska handlingsplanen grund för många 

regeringsuppdrag nedan. 

Klimatpolitiska rådets rapporter Bland annat efterlyses ökad samordning för myndigheterna i klimatfrågor. 

Naturvårdsverkets underlag till 

klimatredovisning enligt klimatlagen 

Mars 2022 

NV-08742-21 

Klimatmålet för inrikes transporter till 2030 och etappmålet till 2030 nås om de 

styrmedel som riksdagen och regeringen har beslutat följs, viktigt att beslutade 

styrmedel vidmakthålls långsiktigt. Klimatmålet till 2045 nås inte med de 

styrmedel som är beslutade, nya satsningar inom elektrifiering, samhällsbyggnad 

och kunskapslyft är viktiga för omställningstakten framåt. 

Nationella luftvårdsprogrammet 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomrad

en/luft/nationellt-luftvardsprogram 

Uppnå EUs tak-direktiv 2030 för NOx (transport, industri, förbränning) och NH3 

(gödsel). Transportmålen bidrar till måluppfyllelsen. Förslag för utfasning av 

äldre dieselfordon.  

Regionala klimat- och energistrategier  

https://www.leks.se/regionala-strategier/ 

Se separat bilaga. 

Rapport SKR programberedning för klimat 

2017  

 

https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55

b16648f17/1615880060402/Klimatet 

s%C3%A5 klart!.pdf 

 

 

Förslag: 

 - förbättra lokal o regional statistik 

 - transportpolitiska mål följa klimatmålen 

 - använda medel länstransportplanen för steg 1 och 2-åtgärder 

 - bredda Stadsmiljöavtalen  

 - större kommunal rådighet p-regler bilpool, elbil, laddstolpar, miljözoner 

 - se över beskattning fossilfria tjänstebilar, fordonsskatt, reseavdrag, 

kollektivtrafik & cykelförmån 

 - energi-rot för hyresbostäder, skattefria avsättning uh-fonder, förmånliga lån för 

renovering 

 - ökat stöd för upphandling och innovation 

Slutsatser pilotlän för grön utveckling 2010-

2013 

Generella förslag, inte utredda kostnad/nytta  

Samordningsuppdraget fossilfri 

transportsektor (”SOFT”) 2016-2019 

 

Energimyndigheten rapport 2016:25 samt 

slutrapport 2020:17 

Lyfter bland annat fortsatt behov av att:  

- Infrastrukturplaneringen ska utvecklas inom klimatmålets ramar och i linje med 

andra hänsynsmål. 

- Utred ansvar för genomförande och finansiering av vissa steg 1- och 2-åtgärder 

(till exempel regionala mobilitetskontor) 

- Ökad efterlevnad av förmånsbeskattning på subventionerad arbetsplatsparkering 

- Krav offentliga aktörer gör gröna resplaner med enbart miljöbilar, gröna 

flygmil, resfria möten osv 

- Regionala nätverk och nationella råd 

- Regionala logistikcenter för samordnade transporter  

- Energimärkning av fordon 

- Färre p-platser och ökade p-avgifter i kombination med ökad kollektivtrafik 

(inklusive sänkta priser), kollektivtrafikkörfält, cykelåtgärder inklusive rätt att ta 

med cykel på kollektivtrafiken, stöd till bilpooler, hyrcyklar osv.  

- Handledning till kommuner och regioner om samhällsplanering, länsstyrelsen 

bör ej OK:a planer som ökar klimatpåverkan 

- Stärkta Stadsmiljöavtal 

- Ökad satsning tågtrafik, även mellan mindre orter 

- Eldrivna passagerarfartyg och färjor 

- Energi- och klimatrådgivning mer inriktad på transporter 

- Särskilda resurser till kommuner för energi- och klimatstrateger (likt tidigare 

satsning energieffektiviseringsstödet till kommuner och landsting) 

- Forskning och utveckling ruttoptimering och logistiksystem 

- Rätt för kommuner rätt förbjuda fordon inom vissa områden (bilfria zoner), 

liksom trängselskatt och differentierade parkeringsavgifter  

- km-skatt 



150 

 

- Extra koldioxidavgift som fonderas och betalas tillbaka till förnybara drivmedel 

(ett slags bonus-malus) 

- Mer samhällsekonomiska konsekvensanalyser 

Utfasningsutredningen I en värld som ställer 

om – Sverige utan fossila drivmedel 2040 

(SOU 2021:48) 

Mål 2030 föreslås: endast nollutsläppsfordon i nyförsäljning. Förbud försäljning 

fossila drivmedel föreslås 2040. 

(EUs diskussioner kan avgöra vad det blir, utredningen kom före EUs FitFor55) 

Clean Vehicle Directive och lagen (2011:846) 

om miljökrav vid viss upphandling av bilar 

och tjänster inom vägtransportområdet 

Minimimål för andelen rena och energieffektiva fordon vid offentlig upphandling 

av fordon (inköp, hyra, leasing) och transporttjänster: 

38,5 % av personbilarna fram till och med 2025 max 50 g CO2/km (typ 

laddhybrid), från och med 2026 nollutsläppsfordon (el och vätgas).   

Tunga lastbilar: 10 % ska vara rena från 2023 och 15 % från 2026: el, vätgas, 

naturgas/biogas, gasol eller biodrivmedel (exklusive sådana med höga ILUC-

värden).  

Bussar: 45 % ska vara rena 2023 och 65 % från 2026: minst 50 procent av 

minimimålet på medlemsstatsnivå ska uppnås med nollutsläppsfordon. 

Klimatkommunerna  

- förslag på styrmedel och åtgärder  

- förslag på klimatkontrakt för alla Sveriges 

kommuner 

- 13 uppgifter kommunerna kan göra för 

klimatet 

- goda exempel 

 

klimatkommunerna.se 

Förslag bland annat - Punkter kring parkering (detaljerat i dec 2021) 

 - Subventionering cykel o kollektivtrafik etcetera utan skatteförmån. 

 - Miljözoner  

 - Trafikverket följa miljö/klimatmål 

 - Särkrav energi göras möjliga 

 - Småskalig el  

 - Trängselskatt  

 - Grön skatteväxling 

Förslag på Klimatkontrakt, se deras webbsida 

Tydligt material vad kommuner kan göra redan nu: 13 uppgifter 

(kommungeografin) och där pkt 13 leder till Klimatkommunernas 10 klimatsteg 

för den egna organisationen. 

Miljömål i transportplaneringen, rapport 6937 

Naturvårdsverket okt 2020 

Miljömålen får begränsat genomslag eftersom anses otydliga eller stå i konflikt 

med andra mål som regional utveckling eller kommunal bostadsförsörjning. 

Enskilda objekt spelar ingen roll för möjlighet att nå miljömålen. Regeringen 

behöver: 

 - förtydliga för Trafikverket hur olika mål ska tolkas och prioriteras 

 - tillåt Trafikverket att finansiera steg 1 o 2 samt stärka stadsmiljöavtal 

 - ge Trafikverket uppdrag målorienterade prognoser 

Viable Cities 

 

Ett av 17 strategiska innovationsprogram, stöd 

av Vinnova, Energimyndigheten och Formas 

 

viablecities.se 

I satsningen Klimatneutrala städer 2030 arbetar 23 svenska kommuner (40% av 

Sveriges befolkning) och fem myndigheter. Centralt är Klimatkontrakt 2030 

(tecknas årligen). Myndighetssamverkan ska bl a underlätta finansiering.  

 

Viable Cities samarbetar med Drive Sweden (Strategiskt innovationsprogram för 

hållbar mobilitet för människor och gods, utvecklar och demonstrerar effektiva, 

uppkopplade och automatiserade transportsystem). 

Rådet för hållbara städer  

 

Inrättades av regeringen 2017, förlängdes 

2022 till 2030.  

Kansli hos Boverket. 

13 myndigheter samt SKR, representanter från länsstyrelsen och kommuner ska 

ta tillvara erfarenheter och kunskap inom hållbar stadsutveckling och föra dialog, 

samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå för att 

utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheter, regioner, kommuner (primär 

målgrupp), näringsliv och civilsamhälle. Webbplatsen hallbarstad.se ska stötta 

kommuner med flera att hitta bland annat finansiering för hållbara städer och 

samhällen. 

Steg 1- och 2 åtgärder i regional- och 

kommunal planering  

WSP-rapport från 2018 

Resultat från intervjuer: finansiering bara ett av flera hinder, svårt belägga 

insatsernas nytta samt bristande kunskaper. 

Klimatpakten, nätverk i Stockholm  

foretagsservice.stockholm/natverk-

moten/klimatpakten 

Nätverk sedan 2007 för fossilfritt Stockholm, drivs av Stockholms stad.  

Klimaträttsutredningen Rätt för klimatet SOU 

2022:21 

Förslag inom energi, transport, samhälls- och transportplanering, remiss pågår till 

7 november 2022. Bland förslagen: 

- Transporteffektivt samhälle införs i förordningarna som reglerar den nationella 

planen för transportinfrastruktur och länsplanerna, även fyrstegsprincipen införs. 

- Trafikverkets instruktion ändras: verka för ett transporteffektivt samhälle där 

trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar.  

- Förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 

kollektivtrafikanläggningar med mera.: medel får beviljas för åtgärder som kan 
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minska behovet av nybyggnationer eller större ombyggnationer av 

transportinfrastruktur genom att påverka transportefterfrågan, val av transportsätt 

eller genom en effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. 

- Svårt ge klimat större tyngd i tillståndsprövningen enligt miljöbalken, men 

platsvalet ska beakta klimatpåverkan.  

- Försvarsmakten ta fram vägledningar om hur verksamheter som bidrar till 

klimatomställningen kan samexistera med försvarets verksamheter. 

- Utredning stärka länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatstrategier bland 

annat planeringsunderlag och handlingsplaner inom områdena energi- och klimat 

på regional nivå, förtydliga kommunernas och regionernas roll i planeringen av 

energi- och klimatomställningen, lagen (1977:439) om kommunal 

energiplanering ändras till energi- och klimatplanering. 

- 130 kV eller högre som utgångspunkt ska byggas som luftledning. 

Miljömålsberedningen Sveriges globala 

klimatavtryck SOU 2022:15 (remiss pågår) 

 

 

 

 

 

 

 

Underlagsrapport  

Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige - 

underlag för diskussioner om nya klimatmål  

Mistra Carbon Exit, Mistra Sustainable 

consumption, Chalmers 2021 

Mål föreslås för konsumtionsbaserad klimatpåverkan i kombination med 

exportens klimatnytta (nettonoll 2045, -66% alt 77% samt internationell 

klimatnytta öka från 32 Mt CO2 till 52 Mt 2030). Mål för flyg och sjöfart.  

Förslag bland annat: 

Ökade krav i offentlig upphandling. Konkurrensverket utveckla tillsyn, 

Förbättrad statistik om konsumtionens och exportens klimatpåverkan/nytta. 

Bygga upp en databas med livscykelanalyser och livscykelkostnader. Ny 

programutbildning för offentliga upphandlare med delar om klimat, utsläpp från 

offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen. 

 

Avancerad teknik och vissa beteendeförändringar skulle kunna ge utsläpp per 

person som Parisavtalets mål motsvarar år 2050 för flyg, bil, kollektivtrafik, 

livsmedel, uppvärmning samt investeringar i byggnader och 

transportinfrastruktur (63% av de totala konsumtionsbaserade utsläppen) 

scenarier omfattar inte potentialen för negativa utsläpp. 

Klimatneutral betong genom kravställning - 

Hinder och möjligheter 

 

Naturvårdsverket rapport 6967  

feb 2021 

WSP dec 2020 

Branschen kan leverera betong med 20–30 % alternativa bindemedel, med 

alternativa bränslen i cementugnarna och optimerade betongrecept minskar 

utsläppen från betong med 40 %. CCS-teknik fångar in 50 % av utsläppen av 

koldioxid. Om de stora offentliga aktörerna, exempelvis Trafikverket, Boverket 

och de tre-fyra största kommunerna skulle efterfråga klimatneutral betong kan det 

räcka för marknaden. Konkretisera skrivningarna i LOU som de norska: 

offentliga aktörer alltid ska välja klimatbästa alternativ.  

Transporteffektivitet – i lagens namn 

 

Underlagsrapport till Klimaträttsutredningen, 

IVL 2021, U6473 

Förslag 

- Justera det transportpolitiska målet (så att stat, kommun och regering har 

samma utgångspunkt för planeringen för att sluta vara styrda av basprognoser) 

- Ökad tillståndsplikt  

- Regeländringar till stöd för transportvillkor 

- Stärkt fyrstegsprincip 

- Utvecklande av stadsmiljöavtalen med fokus på transporteffektivitet, som 

knyter an till det justerade transportpolitiska målet 

- Undersöka hur planering av cykelvägar kan göras oberoende av befintliga vägar 

- Utred kommunernas rådighet för att styra parkeringen mot ökad 

transporteffektivitet 

Stärkt planering för en hållbar utveckling 

SOU 2021:23  

Tillkommande och förändrade fysiska strukturer ska bidra till ökad 

transporteffektivitet. Planbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för hur 

planer uppfyller kraven på transporteffektivitet. Kommunen får bestämma krav 

på mobilitetsåtgärder i detaljplan: utrymme och anläggningar för parkering, 

stannande, lastning, lossning samt leverans och tillfällig förvaring av varor. 

Kommunen kan avstå från att kräva att tomter ska ordnas så att det finns 

utrymme för parkering av bil för enskilt bruk. 

Verktyg för minskad klimatpåverkan vid 

planläggning Boverket rapport 2021:11 

Rapporten beskriver hur ett verktyg skulle kunna tas fram och inkludera: 

Transporteffektivt samhälle 

Markanvändningssektorn (LULUCF) 

Energianvändning för bebyggelse 

Mark- och grundläggningsarbete  

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft 

Fossilfritt Sverige  

 

fossilfrittsverige.se 

 

Förslag från färdplanerna är bland annat: 

- Fossilfri offentlig upphandling inklusive mer medel till 

Upphandlingsmyndigheten.  

- Krav på återvinningsbarhet av nytillverkade produkter. 

- Beakta bergmaterialförsörjningen redan vid översiktsplaneringen. 
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Även klimatledarprogram för sex kommuner: 

Helsingborg, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro 

och Östersund för att samarbeta för att "vässa 

den offentliga konsumtionen och utveckla 

arbetsmetoder som sedan kan spridas till fler", 

"hur dialog med näringslivet kan föras, hur 

klimatkrav kan samordnas för att minska 

riskerna för leverantörerna och hur kommuner 

i samma region kan samverka". 

- Naturvårdsverket ta fram end-of-waste-kriterier för ballastmaterial och 

branschvägledningar för cirkulära materialflöden (vad är avfall och ej).   

- Bygg- och anläggningssektorn mål halverad klimatpåverkan 2030 (jämfört med 

2015), lyfter reglerna klassning avfall så återanvändning och återvinning av 

bygg- och rivningsmaterial drivs på. 

- Dagligvaruhandeln: 2030: Alla konsumentförpackningar av plast är av förnybar 

eller återvunnen råvara. 

- Flaskhalsar åtgärdas för omläggning till järnväg och sjöfart. 

- Minska mängden plast till energiåtervinning  

- Differentierade trängsel- och broavgifter samt parkeringskostnader samt smart 

km-skatt och vägskatt. 

En rättssäker vindkraftsprövning SOU 

2021:53 

Föreslår kommuner fortsatt veto men måste göras tidigt i processen, och enbart 

kring mark- och vattenanvändning. Kommunen avgör var i kommunen lämpligt 

med vindkraft, positivt besked från kommunen en förutsättning för ansökan. 

Kommunernas betydelse för 

energiomställningen  

rapport Energimyndigheten 2019  

 

anthesis.se Slutrapport 2019-01-31  

Rapporten föreslår bland annat åtgärder kopplat till: 

- Ägardirektiv  

- Behov av strategiskt stöd förutom nätverk  

- Brist på långsiktighet och nationell samordning för stöd samt mindre kommuner 

saknar stöd för att söka medel  

- Eleffektfrågan lyfts fram (kapacitetsbrist elnät) 

- Näringslivskontoren behöver mer energikompentens  

- Resurs- och kompetensbrist energieffektivisering kommunala fastigheter  

- Kopiera mera 

- Gemensam upphandling energieffektiva produkter 

Ändring av klimatrapporteringsförordningen 

2014:1434 

(ändringen på remiss under 2021) 

Anpassning till nya EU-bestämmelser, FN:s klimatkonvention och klimatavtalet 

från Paris: ytterligare uppgifter återvätning av torvmarker, hydrologisk 

restaurering och anläggning av våtmarker. Förslag Naturvårdsverket årligen 

lämnar bedömning av klimateffekter av beslut under året inom relevanta 

politikområden. 

Hur kan vi göra länsplanerna mer 

klimatsmarta? 

En handbok för länsstyrelserna 

(Länsstyrelsernas rapport 2021) 

 

rus.se  

(Regional Utveckling och Samverkan i 

miljömålssystemet) 

Efterfrågar analyser av hur färdmedelsfördelning, resande och trafikarbete 

kommer att påverkas av planen (och därmed klimatpåverkan). Om 

klimatpåverkan verkar öka istället för att minska, efterfråga omprioriteringar i 

planförslaget och nya analyser. 

Omvandling av ohållbara trafikleder och 

stadsdelar 

Naturvårdsverket rapport 6978  

April 2021  

 

Kartläggning av styrmedel för att omfördela 

ytor för biltrafik på stadens gator, vägar och 

parkeringsplatser, för att istället prioritera mer 

hållbara färdsätt och annan användning. 

Förslag på åtgärder: 

- Kommuner få ta högre avgifter för parkering på allmän plats. 

- Beslut om trängselavgift på decentraliserad nivå. 

- Möjlighet att upplåta samåkningskörfält. 

- Möjlighet att inte tillåta tyngre trafik vid rusningstrafik. 

- Sänkt bashastighet i tätort. 

- Heltäckande studie för justeringar av befintliga lagar och regler, bland annat så 

att gång, cykel och kollektivtrafik ges företräde. 

- Kommunerna vill ha större befogenheter att få Trafikverket att vidta åtgärder 

och göra det enklare för kommuner att ta över ägarskapet för viktiga trafikleder. 

- Trafikverkets basprognos bygger på antaganden om en ständig trafiktillväxt. I 

modellen värderas resenärernas tid olika efter vilket trafikslag som resenärer 

väljer i modellen, vilket för med sig att väginvesteringar ger större samhällsnytta 

i Trafikverkets modeller än satsningar på kollektivtrafik, gång- och 

cykelinfrastruktur 

- Justera så att Trafikverkets uppdrag tydligt inkluderar gång- och cykelvägar. 

Justera Väglag (1971:948) m definition av cykelvägar (idag "attribut" till en väg). 

-  omvandling av trafikleder inkluderas i stadsmiljöavtal (en motprestation kan 

vara minskad biltrafik). 

- medfinansiering för åtgärder enligt steg 1–2 i Trafikverkets fyrstegsprincip. 

Fyrstegsprincipen inom planeringen av 

transportinfrastruktur − tillämpas den på 

avsett sätt?  

Riksrevisionens rapport 2018:30 

Riksrevisionen beskriver att steg 1 åtgärder saknas och när de finns med är de 

alltid ett komplement till dyrare åtgärder, istället för ett alternativ till att lösa 

problemet. 
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Planeringsunderlag för fysisk planering 

avseende klimatfrågor 

 

Boverket rapport 2018:3 

Regeringsuppdrag 2016 angående planeringsunderlag avseende klimatfrågor: 

tillgången till relevanta planeringsunderlag för att arbeta med klimatanpassning 

och minskad klimatpåverkan i den kommunala fysiska planeringen. 

Länsstyrelsernas redovisningar har legat till grund Boverkets analys. 

Planeringsunderlag kan omfatta dokument, bilder, databaser, geodata med mera 

och många underlag har annat huvudsyfte än klimat som transportplanering, 

energiplanering, uppföljning miljömål. Forum för hållbart samhällsbyggande har 

sammanställt en lista över nationella planeringsunderlag samt vägledningar inom 

klimatpåverkan, klimatanpassning samt grön infrastruktur i koppling till 

föregående. 

 

Länsstyrelserna framför kommunernas synpunkter om att det kan vara svårt för 

mindre resursstarka kommuner att följa och ta till sig den mängd nya underlag 

och vägledningar som kommer: det finns behov av ökad vägledning och bättre 

marknadsföring, då en del av underlagen inte är kända, eller att det behövs mer 

kunskap för att använda dem. Planeringsunderlag som finns som GIS-skikt tycks 

användas i högre utsträckning än andra underlag. Vägledning och stöd via 

nätverken utvecklas enklast på den regionala nivån, men kan även ges nationellt 

stöd från expertmyndigheter som Boverket med flera. 

Fyra stora och tjugo små steg - idéskrift om 

fysisk planering 

 

Energimyndigheten 2011 

 

Även rapport 2013:06 Att integrera 

hållbarhets- och energifrågor i fysisk 

planering - metoder och verktyg 

Slutrapport Uthållig kommun 

Goda råd angående: planera arbetet, gör en fördjupad kartläggning av energi- och 

trafiksystemet inklusive energianvändningen, utveckla scenarier och 

framtidsbilder - även rumsliga - för energi och transporter. Gör en strategi för 

genomförande och uppföljning. 

 

Energimyndighetens program Uthållig kommun var ett samarbete mellan 

Energimyndigheten och utvalda kommuner i Sverige under perioden 2003-2014. 

Planera klimatsmart - Fysiska strukturer för 

minskad klimatpåverkan 

 

Region Skåne 2014 

Förslag: Ny bebyggelse nära kollektivtrafik,  blandade funktioner ger lägre 

transportbehov, gång- och cykelvänligt, ta fram parkeringsstrategier, anlägg 

busskörfält, planera attraktiva stadsmiljöer, skapa smarta energilösningar för 

byggnader. 

Hinder hotar hållbar huvudstad 

Handelskammaren Sthlm juni 2021 

Förslag bland annat:  

- Utökad skattebefrielse/skattesänkning för eldriven kollektivtrafik (buss, sjöfart). 

- Fasa ut skattenedsättningen (energi- och CO2) för sjöfart och diesellok. 

- Snabbare ändringar bygglov och detaljplaner för omvandling byggnader. 

- Effektivisera tillståndsprocessen för nya elnät. 

Uppdrag att strategiskt planera arbetet för 

ökad kolsänka 

Regeringsuppdrag N2021/01829 till 

Skogsstyrelsen och Jordbruksverket till 2022-

12-01 

Strategiskt planera arbetet, inklusive vidareutveckla metoder, för minskad avgång 

växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar och öka 

kolinlagringen i åker- och betesmark. Inklusive kriterier och urval av lämpliga 

marker samt utvärdering av åtgärdernas effekt, enhetlig dokumentation av utförda 

åtgärder som möjliggör uppföljning. Föreslå komplettering/justering av relevanta 

stöd. Åtgärder finansieras inom befintliga ekonomiska ramar. 

(Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2021 uppdrag att utveckla arbetet 

med att beräkna olika styrmedels och åtgärders effekter på växthusgasutsläppen, 

inklusive vilka analysmetoder, kalkylprinciper och parametrar som bör tillämpas 

vid effektberäkningar enligt klimatlagen (2017:720), samt hur indirekta 

klimateffekter ska bedömas och beskrivas.) 

En skyldighet att beakta vissa 

samhällsintressen vid offentlig upphandling 

Ds 2021:31 

Offentlig upphandling ska beakta klimatet (tidigare ”bör”). Lagrådsremiss pågår 

september 2022, som sammanfattar förslagen och remissvaren. 

Miljöanpassad upphandling 

Konkurrensverket rapport 2017:5  

 

konkurrensverket.se 

Svårt att mäta/utvärdera nyttan, har studerat möbler, IT och sjukvårdsartiklar. 

Dock vanligen positiv påverkan i form av ökat utbud/nya produkter/möjlighet för 

leverantörer leder till uppskalning samt spridande av praxis. Långsiktiga effekter 

är till exempel signaler till leverantörer, ändrat köpbeteende, ökad kunskap hos 

marknadens aktörer och större engagemang bland underleverantörer. 

Upphandling med klimathänsyn  

 

Miljö, ekonomi och politik 2020, 

Konjunkturinstitutets årliga miljöekonomiska 

rapport: 

 

Om offentliga upphandlingar medför stora utsläppsminskningar behöver 

politiken inte stärkas lika mycket framöver för att målen ska nås. Frågan blir då 

om extra klimathänsyn vid upphandling kan minska kostnaderna för att nå de 

svenska utsläppsmålen och/eller om den kan motiveras genom att det bidrar på ett 

mer indirekt sätt, som genom spridning av ny teknik. För att bidra 

kostnadseffektivt bör klimathänsyn riktas mot utsläpp i Sverige från sektorer där 

den generella klimatpolitiken är relativt svag. Ett potentiellt problem är att 

upphandlande myndigheter söker ta klimatpolitiska extrasteg till så låga 
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kostnader som möjligt för den egna verksamheten och saknar därmed incitament 

att ta de klimatpolitiska extrasteg som är förknippade med lägst 

samhällsekonomisk kostnad. 

Försöksverksamhet i kommuner och regioner 

Särskild utredare, Dir. 2021:110 slutredovisas 

senast 14 december 2023 

Ska föreslå åtgärder för att främja försöksverksamhet:  

- samla in och analysera idéer och uppslag till försöksverksamheter 

- utreda om staten bör främja och stödja försöksverksamheterna, och i sådant fall 

på vilket sätt 

- analysera vilka hinder som finns för att genomföra försöksverksamheterna och 

hur dessa kan undanröjas 

- lämna de författningsförslag som behövs och eventuellt föreslå andra statliga 

insatser om detta är motiverat 

Kollektivtrafiken och klimatutmaningen 

K2, Nationellt kunskapscentrum för 

kollektivtrafik, rapport 2021:3  

 

k2centrum.se 

Förutom i klimatomställningen kan kollektivtrafiken också bidra till att lösa 

samhällsutmaningar som social orättvisa, buller, trafiksäkerhet och 

framkomlighet i städer. Möjligheter finns inom teknikutveckling och nya tjänster 

Analys och förslag för bättre tillgång till 

laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett 

boendeform 

Energimyndigheten rapport 2021:24  

 

Lantmäteriet har ett parallellt uppdrag med att 

förtydliga intern och extern kommunikation 

om laddning i olika boendeformer. 

Saknas statistik om icke-publik laddning och parkerings-möjligheter i olika 

boendeformer, EM i maj 2021 lämnat förslag till SCB. 

Går inte reservera laddplats för laddbara fordon i motorfordons-pool. På allmän 

platsmark går det inte heller att reservera vanliga parkeringsplatser för enbart 

laddbara fordon eller fordon som ingår i en motorfordonspool, men förslag till 

nya regler. Enligt dagens regler går det inte heller att kombinera laddplats och 

ändamålsplats för till exempel taxi. 

Förslag: 

- Samordna myndighetsgemensam information kring laddinfrastruktur 

(regeringen ge uppdrag) 

- Utveckla kunskap och ta fram bättre underlag (regeringen ge uppdrag om 

statistik) 

- Förenkla förmånsbeskattning av el (krångel idag om både laddar hemma och på 

arbetsplatsen) 

- Vidareutveckla utformningen av stöd till laddinfrastruktur (idag delvis 

överlapp) 

- Säkerställ tillgänglighet vid laddningspunkter i tillräcklig omfattning, fortsätt 

utreda Right-to-charge. 

Nationell samordning av 

försörjningsberedskap  

Dir. 2021:65 

Redovisas 31 maj 2023 

Särskild utredare analysera och föreslå funktion m ansvar för nationell 

samordning av försörjningsberedskapen samt utreda principer och former för 

finansiering av samhällets försörjningsberedskap. 

Förslag på nationell strategi för vätgas (inkl 

elektrobränslen och ammoniak) 

Energimyndigheten  

Förslag två planeringsmål för elektrolysörkapacitet: skapa förutsättningar för 

5 000 MW (el) till 2030 och ytterligare 10 000 MW (el) till 2045. Jfr Sveriges 

effektbehov idag ca 20-25 000 MW vintertid, 10-15 000 MW sommartid). 

Innebär ökat elbehov 60 - 126 TWh per år (jämför Sveriges elanvändning idag ca 

130 TWh) och utsläppsminskningar på 1,5–3 Mton CO2e till 2030 (3–6 % av 

Sveriges totala utsläpp idag) och 7–15 Mton till 2045 (15–30 % av Sveriges 

totala utsläpp idag). 

Åtgärdsförslag inom ekonomiska incitament, forskning, innovation och 

kompetensförsörjning, ramar och regelverk, samarbete för en utvecklad 

värdekedja. 

Miljömålsrådets förslag till regeringen  

1 mars 2022 

 

Underlagsrapport: Framtidens elektrifierade 

samhälle 

Analys för en hållbar elektrifiering 

Energimyndigheten rapport 2021:28  

Förslag bland annat:  

- Ramverk för nationell planering: inrätta nationellt råd med kansli för rumslig 

planering för att utveckla gemensam planering och analysunderlag med inslag av 

avvägning (exempelvis dragning stambanor, stamnät och så vidare). Rådet bör ta 

fram ett förslag på nationell rumslig strategi och handlingsprogram, även få 

ansvar att genomföra strategi och handlingsprogram.  

- Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och 

ungdomar. 

- Stöd till textil- och modeföretag för mer hållbara produkter och affärsmodeller i 

en cirkulär ekonomi, till exempel via utvecklingscheckar från Tillväxtverket. 

- Uppdrag till Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten att ta fram 

målgruppsanpassad information om flexibilitet inklusive skapa och driva en 

digital plattform. 

- Gemensam översyn av befintlig lagstiftning var det vore lämpligt att inkludera 

efterfrågeflexibilitet. 
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- Uppdrag att ta fram förslag på hur stöd till styrutrustning för 

efterfrågeflexibilitet ska utformas  

-Uppdrag till Energimyndigheten om översyn av lagen om kommunal 

energiplanering.  

Politik för gestaltad livsmiljö  

(prop. 2017/18:110)  

 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett 

hållbart, jämlikt och mindre segregerat 

samhälle med omsorgsfullt gestaltade 

livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar 

att påverka utvecklingen av den gemensamma 

miljön. 

Det ska uppnås genom att:  

- hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,  

- kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,  

- det offentliga agerar förebildligt,  

- estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,  

- miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och  

- samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Lagen (2014:266) om energikartlaggning för 

stora företag 

Krav om energikartlaggning vart fjärde år. Energimyndigheten 

tillsynsmyndighet. Koncerner rapporterar sammantaget, alltså inte per 

anläggning/site.  Effektfrågan/flexibilitet inte inkluderad. Energikartläggningarna 

och identifierade åtgärder behöver inte biläggas miljörapporten. Inget tvång att 

genomföra identifierade lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, utan det 

behöver drivas via tillsyn om inte sker. 

Internpris på koldioxid - vad och varför  

 

Rapport 2021 från Finansinspektionen 

Fi.se 

För att klara den omställning som Parisavtalet innebär behöver företag förbereda 

sig för högre utsläppspriser. Ett sätt är att företag redan nu i sitt interna arbete 

utgår ifrån ett högre pris än det företagen möter på marknaden, exempelvis när de 

räknar på investeringar eller gör inköp. Att arbeta med internpris på koldioxid 

kan vara ett sätt för företag att hantera omställningsriskerna som framtida 

klimatåtgärder kan innebära. Det kan också syfta till att skapa drivkrafter internt 

att ställa om mot en mer hållbar verksamhet. 

Utvärdering av Energikontorens regionala 

uppdrag och roll 

Konsultrapport (Analysys Mason och IVL) 

2021 på beställning av Energimyndigheten 

Dokumentstudier, intervjuer samt enkät, synpunkter från regionala 

utvecklingsledare (RUL), verksamhetsledare för energikontor, samt energi- och 

klimatrådgivare (EKR). Rekommendation är bland annat att basfinansiering för 

RUL skulle ge kontinuitet och bättre kontakt med Energimyndigheten 

(Energimyndigheten behöver förbättra beslutsprocesser om stöd/medel). 

Samarbetet mellan RUL och EKR fungerar bra och är värdefullt. EKR är något 

mindre nöjda med stödet från RUL kring rådgivning till företag samt 

värme/kylasystem och transporter.  

Översyn av den kommunala energi- och 

klimatrådgivningen  

Energimyndigheten rapport 2021:23 

Redovisning uppdrag 10 i myndighetens 

regleringsbrev för 2021 

 

Samt intern rapport från Sweco 2020 

Effektutvärdering av EKR  

 

Förslag: 

- ökat digitalt användande (gemensam webbplats och samordnade 

kommunikationsaktiviteter) 

- rådgivning på fler språk än svenska 

- ökad krisberedskap och civilt försvar 

- skapa nätverk mellan rådgivare för att stärka rådgivningen mot företag, 

regelverket för rådgivningen begränsar delvis denna möjlighet idag 

(Sweco-rapporten: samhällsnytta av EKR kan visas genom skett mobilisering av 

aktörer som inte tidigare har haft samröre samt en ökad kompetens i hos 

rådgivare och rådsökande. Fler solcellsansökningar, energieffektivisering, mer 

förnybart och så vidare. Uppföljningen av insatser har potential att utvecklas.) 

Krav på laddinfrastruktur för laddning av 

elfordon, miniminivå för parkeringar, gäller 

bygglov efter 11 mars 2021, egenskapskrav i 

plan- och bygglagen (PBL) 

Plan- och byggförordningen (PBF) utifrån krav i EUs direktiv om byggnaders 

energiprestanda.  

Vägledning finns från Boverket. 

Kommunernas miljötillsyn ska sköta tillsynen. 

Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan 

vid offentlig upphandling av bygg-, 

anläggnings- och fastighetsentreprenader 

 

Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten och 

Boverket Fi2019/01139/BB (delvis) 

Fi2020/01192/BB 

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag

/avslutade-uppdrag/upphandling/ 

Utveckla och komplettera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat 

stöd för att främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln. 

Myndigheterna ska löpande följa upp kravens och stödets tillämpning, till 

exempel lämpliga indikatorer, och hur effekterna kan utvärderas. Boverket har 

tagit fram rapporten ”Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av 

byggnader” samt webbguiden ”En byggnads liv” som visar hur det 

offentligrättsliga förhåller sig till det civilrättsliga inom byggprocessen. 

Uppdrag till Boverket att utveckla arbetet med 

omställningen till en cirkulär ekonomi i 

byggsektorn 

 

Kartlägga och analysera  

- hur återanvändning, återvinning samt förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning av befintligt byggmaterial, byggnadsdelar och byggnadsverk 

fungerar idag. 

- vad som kan främja att byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial redan 

från början utformas och designas för att vara hållbara samt enkla att reparera, 
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Fi2019/01146, Fi2022/00506 redovisas 20 dec 

2024 

uppgradera, nedmontera och återanvända. I detta ingår att analysera hur rivning 

av befintliga byggnadsverk kan undvikas och hur de kan återbrukas i sin helhet 

samt att analysera vad detta innebär för valet av olika byggmaterial, exempelvis 

plast. 

- tillgången till och efterfrågan på de byggmaterial som bedöms vara kritiska för 

materialförsörjningen i byggsektorn. 

- Föreslå åtgärder för att främja cirkulärt byggande och cirkulär förvaltning, 

vilket innefattar giftfria materialkretslopp, och vid behov lämna nödvändiga 

författningsförslag. 

- Undersöka hur digitaliseringen kan underlätta omställningen till en cirkulär 

ekonomi i byggsektorn och lämna förslag på åtgärder som bidrar till utvecklingen 

på området. 

- Ta fram indikatorer för att följa utvecklingen av en cirkulär ekonomi i 

byggsektorn. 

- Sprida information samt vägleda myndigheter och berörda aktörer om 

omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn. 

Lagen (2006:985) om energideklaration för 

byggnader 

Krav genomföras vart 10:e år. Förslag på åtgärder ska vara med i deklarationen, 

men inget krav på genomförande. Uppvärmd yta ska kontrolleras av den 

certifierade energiexperten.  

BBR - Boverkets byggregler BFS 2011:6 Omfattande regelverk, men två delar kopplar till energi: maxtaken för värme- och 

elanvändning samt minimikraven för laddinfrastruktur för parkeringar (dock ej 

parkeringar för bostadsfastigheter).  

Remiss pågick till 1 mars 2022 om energimätning som även föreslår återgång till 

tidigare primärenergital, som ändrades 2020 för jämnare villkor mellan energi 

från egna tomten respektive energi från gemensamma system som fjärrvärme. 

Miljödeklaration av byggnader, system som 

Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM, LEED 

 

sgbc.se 

SGBC Swedish Green Building Council 

Vanligt kräva bättre energiprestanda än BBR.  

Lagen (2021:787) om klimatdeklaration för 

byggnader  

 

Uppdrag till Boverket lämna förslag 

gränsvärde nya byggnaders klimatpåverkan, 

redovisas maj 2023 

Från 1 jan 2022 ska byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan en ny byggnad 

har. 

 

Utvärdering av stödprogrammet Lokal och 

regional kapacitetsutveckling 

 

Energimyndigheten rapport 2021:5 (Sweco) 

Utvärdering visar på fortsatt behov av:   

- att särskilt stödja mindre och resurssvaga kommuner för att stärka deras 

förmåga att arbeta med energi- och klimatomställning.   

- utveckla arbetet med resultatspridning genom att tillgängliggöra konkreta 

metoder och verktyg som offentliga aktörer har nytta av i sitt arbete.  

- utveckla samverkan mellan statlig, regional och kommunal nivå för att dra nytta 

av varandras kompetenser och skapa lärande som driver på omställningen på 

energi- och klimatområdet.  

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 

framtiden SOU 2021:21 

Bland förslagen bland annat: 

- Det bör förtydligas att miljöbalkens portalparagraf omfattar klimat. 

- Principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser 

- Tydligare klimatperspektiv i hushållningsprincipen 

Insatser för hållbart samhällsbyggande i 

Norrbotten och Västerbotten 

I budgetpropositionen 2022 avsätts 15 Mkr (sedan upptrappning till 40 Mkr/år till 

2030) för kommunerna för innovativa, inkluderande och hållbara 

samhällsbyggnadsprojekt i Norrbotten och Västerbotten. Förstärker även Rådet 

för hållbara städer m 2 Mkr år. 

Nytt driftsstöd för bio-CCS via 

Energimyndigheten 

 

se även Första, andra, tredje… 

Energimyndighetens rapport 2021:31 

En första omvänd auktion planeras att genomföras 2022 där de aktörer som kan 

leverera tjänsten till lägst kostnad vinner anbudet. Den första utbetalningen 

kommer att göras efter inlagring av koldioxid med utbetalning från 2026. 

Förslag skattelättnad för förmånscyklar samt 

ändra nedsättningen av förmånsvärdet för 

miljöanpassade bilar 

Förslag satsning 3,9 Mdr men gick inte igenom riksdagen. 

Stöd till regionala elektrifieringspiloter för 

tunga transporter 

Laddinfrastrukturstödet för tung trafik inklusive vätgas, kunde sökas under en 

kort period våren 2022. 
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Finns även regionala överenskommelser om 

samarbete för ökad elektrifiering (inklusive 

vätgas) för tung trafik 

EU: förslag revidering EU-ETS samt 

LULUCF  

 

regeringen.se 

EU-ETS: taket sänks snabbare för industri och energi; separat "bubbla" för energi 

i byggnader och transport. 

Sveriges möjligheter och förutsättningar för 

genomförande av Parisavtalets artikel 12 

(människors rätt till delaktighet och tillgång 

till information om klimatfrågor.)  

Naturvårdsverket Skrivelse 2020-10-29 

Ärendenr NV-02394-20 

Naturvårdsverket föreslår: 

- Tydligare uppdrag till Naturvårdsverket och SMHI att kommunicera 

klimatfrågor med allmänheten. 

- Stärkt samverkan mellan myndigheter. 

- Rusta lärarna för ungas engagemang i klimatfrågor. 

- Utred hur civilsamhället kan bidra till kunskapshöjning.             

Uppdrag att genomföra åtgärder för att 

återväta utdikade våtmarker 

 

Regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen 

N2021/01632 

 

Kopplar till Vägen till en klimatpositiv framtid 

(SOU 2020:4) 

Planera, informera och bedriva uppsökande verksamhet för lämplig mark för 

återvätning, värdera intrånget samt ingå avtal med fastighetsägare. Inklusive 

riktlinjer för urval av marker, fastighetsägares åtaganden och ekonomisk 

ersättning. Medel som avsätts för arbetet är 50 Mkr för 2021, 70 Mkr 2022 och 

49 Mkr 2023. Se även Skogsstyrelsens hemsida samt stödet LONA.  

Strategi (2020) och handlingsplan (2021) för 

cirkulär ekonomi 

 

Sveriges handlingsplan för plast 

M2022/00351 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/cirkular-ekonomi/ 

 

Delegationen för cirkulär ekonomi 

https://delegationcirkularekonomi.se/ 

Strategins prioriterade strömmar: plast, textil, livsmedel, förnybara och 

biobaserade råvaror, bygg- och fastighetssektorn, innovationskritiska metaller 

och mineral. I handlingsplanen tas kvotplikt upp, samt i plasthandlingsplanen.  

Delegationen för cirkulär ekonomi har 11 expertgrupper, bland annat en om 

offentlig upphandling. Rapport dec 2021 Förslag på styrmedel som kan påskynda 

omställningen till en cirkulär ekonomi bland annat förslag: Öka användningen av 

återvunnen råvara genom att tillsätta en utredning om system för kvotplikt och 

återvinningscertifikat på plast, samt hur ett bonus-malus system för avfall kan 

utformas. Ställ tydligare krav på återvinning av byggavfall och användning av 

återvunnet material i byggsektorn. Inför sanktioner för den som inte sorterar 

bygg- och rivningsavfall enligt EU:s nya lagstiftning. 

Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten: Ökat 

fokus på cirkulär och fossilfri upphandling 

 

15 Mkr i extra medel för 2022 

Stärka och utveckla offentlig upphandling för ökat bidrag till cirkulär ekonomi, 

fokusera på prioriterade produkt- och materialströmmar i strategi för cirkulär 

ekonomi. Ta fram och successivt skärpa kriterier för upphandling som leder till 

nollutsläpp från arbetsmaskiner och tunga vägtransporter, samt en vägledning 

som underlättar upphandling som leder till elektrifiering av transporter och 

arbetsmaskiner. 

Avfall som resurs  

 

Regeringsuppdrag redovisat av 

Naturvårdsverket i skrivelse 2021-11-25  

Ärendenr NV-00196-21 

Uppdrag att analysera och lämna förslag på produktgrupper eller materialflöden 

där kvotplikter för användningen av återvunnen råvara skulle vara lämpligt att 

införa, och kriterier för när avfall upphör att vara avfall  Naturvårdsverket 

rekommenderar dock att EUs arbete kring kvotplikter.. Tre olika strömmar 

utreddes: betong, plast och mineralgödsel. Plast: kan lämpa sig för kvotplikt, 

vilket finns med i plasthandlingsplanen M2022/00351.  

Betong: EU:s byggproduktförordning revideras, lämpligare att verka för att en 

kvotplikt där. Ett alternativ till att lägga kvoten på en produkt, skulle kunna vara 

att lägga kvoten på en högre nivå, till exempel på ett byggnadsverk, för att skapa 

mer flexibilitet i uppfyllandet av kvoten. Föreslås analyseras vidare inom ramen 

för Boverkets uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär 

ekonomi inom byggsektorn. 

The Circularity Gap Report Sweden 2022  

Re:source, RISE, Circle Economy  

 

Re:scource är ett av 17 strategiska 

innovationsprogram. 

Circle Economy är en lobbygrupp med målet 

att fördubbla de globala cirkulariteten 2032.  

Rapporten Circularity Gap Report 2021 anger att en fördubbling av den globala 

cirkulariteten till bara 17% kan minska de globala växthusutsläppen med 39%. 

Sverige "bara 3,4% cirkulärt": 40% lagras upp i samhället i form av byggnader 

och infrastruktur, medan cirka 36% av materialen utgörs av biomassa. Fossila 

bränslen och icke förnybara resurser utgör cirka 20 % av cirkularitetsgapet. 

Scenarier för hur Sverige kan bli mer cirkulärt visar att sammantaget kan 

Sveriges cirkularitet fördubblas samtidigt som det materiella fotavtrycket minskar 

med över 40 %: Bygg cirkulärt, sunt livsmedelssystem, tillverka cirkulärt, 

omforma utvinningsindustrin, hållbar mobilitet, ansvarsfull design av 

förbrukningsvaror som säkerställer återvinningsbarhet. 
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Ändring i lagen (1994:1776) om skatt på 

energi: skattelättnad förnybar 

energiproduktion upp till 500 kW fr o m 1 juli 

2021 

Ingen energiskatt för el från anläggningar upp t 500 kW (= 2 600 m2 solceller). 

Energiskatteavdrag för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggning 

understigande 500 kW.  

Ändring i förordningen (2007:215) om 

undantag från kravet på nätkoncession 

 

(i enlighet med SOU 2019:30 Moderna 

tillståndsprocesser för elnät, s.87-89) 

El kan skickas mellan byggnader i egna nät: interna lågspänningsnät för delning 

av energi få byggas och användas mellan byggnader och anläggningar som var 

för sig även har en nätanslutning från den 1 januari 2022. 

Ett nationellt biljettsystem för all 

kollektivtrafik SOU 2020:25 

Januariavtalet: nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige ska 

införas 1 januari 2022. Utredningen rekommenderar "Tap and go": blippa 

betalkortet för biljett, samarbete Svensk Kollektivtrafik och SKR. 

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens 

biljetter  

Redovisning av regeringsuppdrag 

Trafikverket rapport 2022:102 

Analysera och föreslå ekonomiskt stöd/medfinansiering till de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna för att utveckla och anpassa regionala biljettsystem 

för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. 

Boverkets uppdrag vägledning 

godstransporter i planeringsprocessen  

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/Allmant-om-

PBL/teman/godstransporter-i-fysisk-

planering/godstransporter-i-

planeringsprocessen/ 

Boverket anser att inga ändringar behövs i PBL, räcker med ny vägledning som 

tagits fram. Affärsmodeller för samlastning ingen PBL-fråga, inte heller bättre 

dataunderlag eller leveranslösningar med digitala lås så ingen godsmottagare 

behöver finnas på plats. Det är fastighetsägaren som ansvarar för lämpligt 

utrymme och kan ställa krav på transporterna. 

Stadsmiljöavtal 

Förordning (2015:579) om stöd för att främja 

hållbara stadsmiljöer  

 

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-

om/ansok-om-bidrag/statligt-stod-for-

hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/ 

Kommuner och regioner kan söka stöd, i nationella planen för transportsystemet 

2018–2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen, söks via 

Trafikverket.  

- ökad andel persontrafik m kollektivtrafik eller cykeltrafik 

- hållbara godstransportlösningar. 

Förutsättningar för stöd är motprestationer som bidrar till hållbara transporter 

eller ökat bostadsbyggande. 

Storstadsavtal samt  

Större samlade exploateringar 

 

 

Storstadsavtal 2018 (Sverigeförhandling) med kommuner och regioner i 

Stockholms, Västra Götalands och Skåne län om kollektivtrafik och 

cykelåtgärder med statlig medfinansiering.  

 

Större samlade exploateringar, utredning och avtal/avsiktsförklaringar 2017 för 

Gävle, Haninge, Knivsta, Uppsala, Umeå (Norra ön) 

Miljözoner - en åtgärd för att förbättra 

luftkvaliteten i områden  

 

Trafikförordningen (1998:1276) 

Från 1 jan 2020 kan kommuner införa särskilda miljözoner för lätta fordon med 

miljöriktade krav som styr vilka fordon som får köra inom ett visst område. 

Miljözon 3 tillåter bara elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon. 

Lagen (2004:629) om trängselskatt  

 

Statlig tids- och platsrelaterad skatt. 

(Sthlm har lyft önskemål differentierad trängselskatt dvs billigare för 

miljöfordon. Trafikverket menar att miljözoner kan vara lämpligare, eftersom 

trängselskatt är ju för trängsel. Alternativt göra om trängselskatten så den också 

handlar om utsläpp.) 

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och 

färdmedelsneutralt regelverk 

Från och med 1 jan 2023  

 

Prop 2021/22:228 samt Skatteutskottets 

betänkande 2021/22:SkU29 

Nytt system för skattelättnad för arbetsresor: regionalt differentierad 

skattereduktion avståndsbaserad och färdmedelsneutral: utgår från avståndet 

mellan bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan. 

Vägen mot fossiloberoende jordbruk 

SOU 2021:67 

 

(ej lagrådsremiss ännu) 

Förslår att ett jordbruksavdrag baserat på företagens intäkter och omfatta jord-, 

skogs- och vattenbruk, återbetalning dieselskatt fasas ut till 2030, samt biopremie 

för rena biodrivmedel. Befintlig klimatpremien utvidgas till arbetsmaskiner på 

biogas och bioetanol och att gödselgasstödet och biogasstödet utökas och 

förlängs. 

Energieffektivisering av offentliga byggnader 

och värdeskapande fastighetsförvaltning  

 

Lst Skåne 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-

Studier och projekt med kommuner visar att ”Skånska kommuner slösar bort 

nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. En tredjedel av 

energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna 

hade genomfört lönsamma energiinvesteringar.” Det finns ingen anledning att tro 

att detta inte skulle gälla även övriga Sverige. 
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vatten/energi-och-

klimat/projekt/energieffektiva-kommunala-

fastigheter.html 

Uppdrag till VTI - påskynda elektrifiering 

transportsektorn  

 

Statens väg- och transportforskningsinstitut 

https://www.vti.se/forskning/samhallsfragor-

och-planeringsprocesser/elektrifiering 

VTI ska bidra till kunskap för snabb och samhällsekon effektiv elektrifiering av 

transportsektorn. Genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data kan 

tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling och 

drift av laddinfrastruktur. Under 2022 (1 feb, 31 maj, 31 dec) redovisas resultat, 

löpande föra dialog med myndigheter, organisationer och näringslivsaktörer. 

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i 

uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet och 

länsstyrelserna utveckla och testa nya 

arbetssätt för hantering av de tillstånd och 

rättigheter som krävs för att bygga ut eller 

förstärka det svenska elnätet.  

 

I2021/02334 I2021/01110 

Arbetets resultat och slutsatser ska 

slutredovisas till Regeringskansliet 1 maj 

2023, myndigheterna kan löpande införa 

ändringar i sina arbetssätt under 

uppdragstiden. 

Regeringsuppdrag och extra medel: Energimarknadsinspektionen ska 

tillsammans med Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser koordinera sina 

respektive arbetssätt och processer i syfte att förkorta tiden för den samlade 

hanteringen för ett antal viktiga och utvalda elnätsprojekt kopplade till uppdraget. 

Detta innebär bland annat att myndigheterna ska undersöka om det finns 

möjlighet att minska ledtiderna. De ärenden som väljs ut ska avse region- eller 

transmissionsnät och ha god potential att bidra till den ständigt ökande 

elektrifieringen och ytterligare möjliggöra industrins och näringslivets 

omställning.  

Förslag från SKR i eleffektfrågan,  

debattartikel i Dagens Samhälle 2 jan 2020  

 

https://skr.se/skr/tjanster/press/skridebatten/de

battartiklar/debattartiklar/tioatgarderforelihela

landet.52528.html 

1. Medel till Lantmäteriet, Energimarknadsinspektionen. Låt fler kommuner 

inrätta lantmäteri. 

2. Kommuner tidiga dialoger med elnät. 

3. Rätt för kommuners och regioners v-het att prioriteras/få gå före i kön  

4. Bättre villkor för kraftvärme och fjärrvärme 

5. Nationella nätavgifter ge ekonomiskt driv för elintensiva bort från 

kapacitetsbristområden 

6. Statliga medel för att få bort direktverkande el och små värmepumpar 

7. Förtydliga ansvaret när brist uppstår  

8. Intäktsramarna ses över för mer långsiktighet 

9. Energimarknadsinspektionen ge nätföretagen möjlighet differentierade avtal 

och taxor som uppmuntrar flexibel elanvändning 

10. Stoppa elhandlarcentrisk modell: nytt mellanled ökar kostnader och avstånd 

mellan slutkund och nätföretag och tar inte hänsyn till ny teknik och ökade krav 

på datasäkerhet 

Formas finansierar 21 projekt - Från forskning 

till hållbart samhälle 

 

Formas.se 

En del projekt kopplar till klimat, till exempel  

- Målstyrd tillgänglighet: infrastrukturplanering, kollektivtrafik och styrmedel för 

att uppnå klimatmålet (Trivector) 

- Byggavfall som en koldioxidsänka och råvara till nyproduktion (RISE) 

Hållbar väg till klimatmålet  

 

Magisteruppsats Malmö universitet Thomas 

Norman och Håkan Johansson, aug 2021 

Enkäter till och intervjuer med  kommuner och regioner. Olika vägar att nå 

klimatmålet för transportsektorn påverkar social och ekologisk hållbarhet, utgår 

från tre olika scenarier från Trafikverket som alla når klimatmålet för vägtrafiken. 

Scenario B bygger på elektrifiering och biodrivmedel, kan bidrar negativt till 

såväl social som ekologisk hållbarhet: komplettera med skatter på drivmedel och 

körd sträcka så att trafikarbetet för personbil och lastbil minskar. Samt för social 

hållbarhet (drivmedelsskatten försämrar för socioekonomiska svaga grupper som 

är beroende av bil) mildra genom återföringssystem. För att bidra till både social 

hållbarhet och ekologisk hållbarhet behöver styrmedel för att minska biltrafiken i 

större utsträckning riktas mot staden samtidigt som åtgärder genomförs för att 

effektivisera och förbättra alternativen till personbilsresor och lastbilstransporter. 

The Economic Benefits of Sustainable Urban 

Mobility Measures 

Mars 2016, EU: Evidence-project 

There is a large body of literature showing that investments in additional road 

capacity do not reduce congestion or create jobs to the extent claimed. If include 

values for the health benefits of so-called active transport and reduce the 

importance of time savings in calculations, we get very different results. It is 

likely that such an approach would result in more funding for traffic reduction 

and decarbonised road transport. 

Strong evidence of economic benefits (även lokalt, framförallt som 

paketlösningar):. Cycling (infrastructure), New public transport systems; 

Enhancements to public transport systems; Parking management; Cleaner 

vehicles; Site-based travel plans; Personalised travel planning. In addition, the 

evidence on environmental zones was limited but strong. 
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Allmänheten om klimatet 2021 

 

Allmänhetens behov av kommunikation om 

klimat 2021 

Naturvårdsverket 

Medborgarundersökning 2020 (ca 1000 personer):  

- 8 av 10 tror själva kan göra något för klimatet. 

- 8 av 10 kan tänkta sig att köra bil mer energisnålt, sänka elförbrukningen i 

hemmet och åka tåg istället för flyg. 

- 7 av 10 kan tänka sig att köpa färre saker och att semestra nära istället för att 

flyga utomlands. 

- 6 av 10 positiva till samåka mer, mindre kött, välja elbil, ställa bilen till förmån 

för cykel eller elcykel samt välja klimatsmarta fonder. 

- Hälften kan tänka sig att åka mer kollektivt och sänka temperaturen inomhus. 

3 av 4 är intresserade av klimatfrågor, nästan lika stor andel är oroliga för 

klimatförändringar, personer som är 25 år eller yngre och boende i 

storstadsområden är i större utsträckning väldigt intresserade och/eller väldigt 

oroade. 

88 % vill ha info vilka val i vardagen som kan begränsa klimatförändringar, 48 % 

tidning är en bra kanal, 47 % TV-program, 43 % svarar sökfunktion på internet (t 

ex Google). För information om hur klimatförändringar fungerar, hur vi påverkas 

av klimatförändringar eller vad man som individ kan göra för att begränsa sin 

klimatpåverkan, så är forskare den avsändaren flest föredrar. Information om 

pågående klimatarbete föredrar de flesta att få via myndigheter. 

Ekonomiskt stöd för omställning genom 

utbyte av fossil jungfrulig plast 

 

Naturvårdsverket rapport 6979  

April 2021  

 

Upphandlingsmyndigheten genomför ett 

utvecklingsarbete på uppdrag av 

Naturvårdsverket med fokus på att utveckla 

upphandlingskriterier för offentliga 

upphandlare att ställa krav på återvunnen 

råvara. 

 

Utsläpp från fossil plast via avfallsförbränning 2,9 Mt/år. Krävs stödmedel samt 

kunskapshöjande åtgärder under lång tid. Behoven fler anläggningar för 

återvinning, ökad efterfrågan på återvunnet material, stöd till produktutveckling, 

ökad tillgång till återvunnen och biobaserad råvara samt spårbarhet för 

materialet. 

Överväg förändringar i Klimatklivet så cirkulär ekonomi och effektiv 

materialanvändning ges prioritet vid likvärdig klimatnytta. 

Komplettera med styrmedel:  

- Skatt plast/plastprodukter med avdrag för återvunna och biobaserade råvaror 

- Kvotplikt återvunnen råvara (i kombination med återvinningscertifikat) i syfte 

att säkerställa efterfrågan på marknaden 

- Standarder för spårbarhet och verifiering av innehåll i produkter och material är 

en mycket viktig förutsättning för att få genomslag för återvunnen råvara. 

Regeringsuppdrag att stödja aktörer med 

regionalt utvecklingsansvar i arbetet med 

regionala handlingsplaner för att integrera och 

stärka klimat- och miljöperspektiven i det 

regionala tillväxtarbetet 2017-2020, 

utvärderingsrapport Naturvårdsverket och 

Tillväxtmyndigheten 

Statligt stöd till regionerna kan behövas för: 

- kunskap och lärande (nätverk etcetera) samt brett kunskapslyft hos regionalt 

utvecklingsansvariga aktörer 

- minska överlappande uppdrag och otydlig rollfördelning  

- riktade utlysningar för att bidra till regionala mål för miljö, klimat och hållbar 

utveckling. Utlysningar bör fokusera på vad som ska uppnås snarare än detaljerad 

styrning av hur det ska gå till. Långsiktighet. 

Motorfordonspooler – på väg mot ökad 

delning av motorfordon SOU 2020:22 

"Bilpoolsutredningen" 

Många kommuner har en önskan att främja bilpooler men i dag saknas lagstöd 

för att gynna dessa. Utredningen bedömer att en möjlighet för kommunen att 

reservera parkeringsplatser för specifika delningsfordon inte bör införas. Detta 

bland annat eftersom en sådan platsreservation inte kan anses innebära att 

allmänheten fortfarande har tillgång till platsen. 

Riksrevisionen ska granska miljömässig 

hållbarhet vid upphandlingar  

 

Rapport planeras november 2022 

De myndigheter som har valts ut är Fortifikationsverket, Kammarkollegiet, 

Sjöfartsverket och Trafikverket. Granskningen omfattar även 

Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket och regeringen. 

Sveriges tredje nationella strategi för 

energieffektiviserande renovering, mars 2020 

 

Sveriges implementering av EU-direktivet om 

byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) och 

direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU)  

 

 

Strategin ska ge stöd till byggnadsbestånd m hög grad av energieffektivitet och 

underlätta befintliga byggnader blir nära-nollenergibyggnader på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

 

Beskriver Sveriges byggnadsbestånd, renoveringstakten och renoveringsbehovet. 

Beskriver relevanta styrmedel och åtgärder (inklusive BeBo, BeLok, LÅGAN) 

och färdplan med indikativa milstolpar för 2030, 2040 och 2050. Drivkraft 

energieffektivisering främst underhållsbehov o höga driftkostnader, 

miljöcertifiering och egna/lokala/regionala hållbarhetsmål. Ökat fokus även på 

effekt.   

Bilaga 2 referensgruppen: drivkrafterna för energieffektivisering saknas, trots att 

tillgång till finansiering ofta finns. Om investeringarna visar på lönsamhet eller ej 

beror ofta på vad som ingår i kalkylen och vilka antaganden som görs. Det finns 

mycket kunskap och information tillgängligt, det behövs hårdare styrmedel som 

ser till att saker verkligen händer. 
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Utredning om parkeringsskatt i Sverige - 

litteraturstudie av IVL på uppdrag av 

Energimyndigheten 

 

Ivl.se rapport C751 2021 

Svårt att särskilja effekterna av just parkeringsskatt då mycket annat påverkar 

biltrafiken samtidigt. Mätbar effekt i vissa fall, där skatten minskat antalet 

bilresor och ökat resor med kollektivtrafik. Antalet parkeringsplatser har också 

minskat i dessa städer som en följd av skatten. För effekt av skatten krävs 

tillräckligt kännbar p-avgift, utforma mot de mål man har satt upp: till exempel 

om man vill minska trängseln under rusningstid fokusera på lågidsparkerare och 

arbetspendlare, det ska finnas alternativ till bilen för tillräckligt många, samt att 

intäkter återinvesteras snabbt, så att nya resvanor utvecklas. 

Sveriges integrerade nationella energi- och 

klimatplan 2020-01-16  

 

Rapportering till EU, som kräver 32,5% 

energieffektivisering 2030 jämfört med 2020 

uttryckt som primärenergi eller slutlig 

användning eller energiintensitet 

 

EU krav ackumulerad energibesparing i slutanvändningsledet för hela 

sparkravsperioden 2021–2030 som motsvarar nya årliga besparingar på minst 0,8 

% av den genomsnitt slutlig energianvändning 2016–2018. Den genomsnittliga 

slutliga energianvändningen 2015–2017 var enligt data från Eurostat 371 TWh 

för Sverige, vilket innebär att det totala sparkravet preliminärt blir 163 TWh. 

Rapporten föråldrad då den anger ingen ökning av elanvändning 2030 jämfört 

med 2020 för Sverige. 

Offentlig sektor samlat energisparkravet för perioden 2021–2030 uppgår det 

samlade sparkravet till 28,6 GWh, fördelas mellan Fortifikationsverket och 

Statens fastighetsverk.  

 

Sid 45 tabell befintliga styrmedel: Energi- och koldioxidskatt, ETS, Klimatklivet, 

Miljöbalken (inklusive regler om markavvattning), PBL, BBR, Energi- och 

klimatrådgivningen, Energikontor, stöd solenergi, Reduktionsplikt, Bonus-malus, 

klimatpremie (elbussar, ellastbilar, eldrivna arbetsmaskiner), koldioxidbaserad 

fordonsskatt, pumplagen, biogasstöd, gödselgasstöd, beställarnätverk, 

Stadsmiljöavtal (kollektivtrafik, cykling, godstransport), ekobonus sjöfart, skatt 

på flygresor, upphandlingsregler.  

 

Sid 93: Det ställs i artikel 7, 7a eller 7b i energieffektiviseringsdirektivet inget 

krav på att den ackumulerade mängden energibesparing ska uppnås genom 

användning av nya styrmedel, däremot ska det uppnås genom nya åtgärder. Dessa 

kan följa av nya och/eller befintliga styrmedel. ...de svenska energi- och 

koldioxidskattenivåerna återkommande omräknas med konsumentprisindex (och 

i vissa fall även med hänsyn till reala inkomstökningar, BNP), vilket innebär att 

de bibehåller – och i vissa fall även ökar – sin styrande verkan. På grund av 

risken för koldioxidläckage, dvs. att verksamhet och dess utsläpp flyttas utanför 

landets gränser, gäller för vissa sektorer reducerad skatt eller undantag från skatt. 

Fossila bränslen för nationell och internationell kommersiell sjöfart och luftfart är 

inte föremål för någon energi- eller koldioxidskatt. 

 

Regeringen har i regleringsbrevet för 2020 uppdragit åt 

Energimarknadsinspektionen att lämna förslag på en tillförlitlighetsnorm. 

Riksdagen riktade i maj 2019 ett tillkännagivande till regeringen om att ta fram 

ett leverenssäkerhetsmål för Sveriges elförsörjning. Enligt artikel 10 i EUs 

riskberedskapsförordning ska behörig myndighet i varje medlemsstat upprätta en 

riskberedskapsplan för el. En riskberedskapsplan ska enligt förordningen antas 

senast den 5 januari 2022 och därefter uppdateras vart fjärde år. Eftersom ingen 

behörig myndighet för el har utsetts i Sverige finns det i nuläget ingen svensk 

riskberedskapsplan för el. När det gäller oljeförsörjningen är Sverige, genom 

IEP-avtalet samt oljelagringsdirektivet förbundet att hålla beredskapslager 

motsvarande 90 dagars nettoimport. 

 

Sid 24: 9 TWh ökad bio till fjärrvärme/kraftvärme. mellan 2020 och 2030 (men 

totalt sett minskning för fjärrvärmeleveranser på grund av energieffektivisering 

och värmepump, sid 158, men mer el från kraftvärme ca 5 TWh och ind. 

kraftvärme ca 3 TWh till 9 TWh sid 159.  

3 TWh mer biodriv 2030 jämfört med 2020. 

Energieffektiviseringsstöd flerbostadshus 

 

Drogs igång hösten 2021, ströks i budgeten för 2022. 

Sektorsstrategier för energieffektivisering  

 

Regeringsuppdrag 2017-2030 till 

Energimyndigheten 

 

Energimyndigheten att tillsammans med olika branscher och i samråd med 

berörda myndigheter formulera Sektorsstrategier för energieffektivisering, se 

Energimyndighetens hemsida, är typ nätverk.   

 

Kompletteras nu med fler uppdrag, se bland annat Elektrifieringsstrategin. 
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Forum för smarta elnät 2016–2019: Strategi 

för ökad flexibilitet i elsystemet 

(Forumet nu avvecklat, var projekt inom 

Regeringskansliet) 

 

Slutrapport 2020 finns på 

Energimyndighetens webbplats 

20 rekommendationer i form av aktiviteter under fyra områden: 

• ge förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster, 

• utveckla marknaderna för systemtjänster, 

• åtgärder avseende it-säkerhet och integritet, samt 

• information och kunskapshöjande åtgärder. 

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det 

svenska elsystemet  

Energimarknadsinspektionens rapport Ei R 

2016:15 

Elnätstarifferna är ett bra instrument för att utnyttja den efterfrågeflexibilitet som 

finns tillgänglig hos kunderna. Sedan 2018 finns enligt 4 kap. 4 a–4 b §§ ellagen 

(1997:857) möjlighet för elnätsföretag att, inom ramen för ett pilotprojekt, pröva 

nya tariffer. 

 

För ökad flexmöjlighet hos kunderna föreslogs ett investeringsbidrag. 

Uppdrag till Trafikverket att genomföra 

informations-och kunskapshöjande åtgärder 

inom området omställning av 

transportsystemet till fossilfrihet  

N2019/01344/TS 

 

 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet årligen i samband med 

årsredovisningen, senast den 30 juni 2021 redovisa ett förslag på vilka 

informations-och kunskapshöjande åtgärder som bör genomföras inom området 

omställning av transportsystemet till fossilfrihet under resterande del av 

planperioden (2023-2029). Samtidigt ska Trafikverket redovisa om arenan för 

utveckling av fossilfria och transporteffektiva städer kan föras över till annan 

aktör efter 2022. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 

december 2022. 

Regeringens fyra samverkansprogram 2019–

2022, ett är näringslivets klimatomställning 

Vinnova samordnar. Se även regeringsuppdrag till Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) att bidra till kunskapsuppbyggnaden på 

området. 

Bättre kan vi! En lägesrapport över 

kommunernas hållbarhetsarbete 2019  

 

PwC 

Undersökning av PwC december 2018 där 106 kommuner av olika storlekar fick 

besvara frågor kring de tre hållbarhetsdimensionerna; ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter samt hur kommunerna arbetar med Agenda 2030. PwC 

menar att ett gemensamt krav på rapportering skulle hjälpa kommunerna att sätta 

olika hållbarhetsaspekter i ett tydligare och mer verksamhetsnära sammanhang. 

Kravet måste följas av ett klokt utvecklat ramverk för kommunal 

hållbarhetsrapportering. 

Climate policy co-benefits: a review  

 

Mikael Karlsson, Eva Alfredsson & Nils 

Westling (2020), Climate Policy, DOI.com 

Climate policy co-benefits in well-researched fields such as air quality and health 

are large, often equalling or exceeding mitigation costs. 

Despite their significance, co-benefits are seldom considered in decision-making, 

leading to biased policies and goal failures. 

In several areas, such as diet and energy security, co-benefits are sparsely 

researched, but emerging evidence points to high values. 

More research is needed, including on how to describe the total value of different 

co-benefits. 

Improved processes, documentation requirements and criteria in decision-making 

are needed, in order to ensure that political decision-makers consider co-benefits. 

Tillfälligt statsbidrag för kommuner och 

regioner. Bidraget ska hanteras av den 

nyinrättade Delegationen för kommunal 

ekonomi i balans 

Bidraget används till exempelvis åtgärder för att förbättra den ekonomiska 

styrningen, finansiera omställningsåtgärder i syfte att få en ekonomi i balans. 

Sista dag att ansöka om bidraget var den 31 mars 2022  

Glesbefolkade landsbygdskommuners 

förutsättningar att främja en hållbar 

utveckling 

 

Naturvårdsverket och Tillväxtverket 

(Ramböll) mars 2022 

 

Naturvårdsverket rapport 7036  

16 kommuner intervjuade. Ingår som ett underlag till NVs fördjupade utvärdering 

av miljömålen. 

Miljöarbetet blir ad hoc, saknar röd tråd, som i olika grad beror på:  

- Brist på resurser, framför allt ekonomiska  

- Brist på kompetens 

- Brist på politisk vilja 

- Personberoende 

- Långa avstånd 

- Brist på samordning inom kommunen 

- Befintligt arbete synliggörs inte 

- Styrdokument saknas, används inte eller hänger inte ihop 

- Stor besöksnäring kräver mycket av kommunen 

+ Liten organisation enklare att kommunicera i, korta kontaktvägar, kompetenser 

kan nyttjas effektivt 

+ Stora genomslag på mindre initiativ, enskilda anställda kan åstadkomma 

mycket 

Hänsyn till miljöaspekter i statligt 

finansierade projekt 

Enkät 2021 visar stora skillnader i statliga myndigheters arbete med bedömning 

av hur väl miljöaspekter integreras i och ställs som villkor för projektfinansiering. 
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Tillväxtverket rapport 2022-03-01 

• Vissa använder väl utvecklade verktyg, till exempel SLU och Jordbruksverket 

och Naturvårdsverket har vägledningar till Klimatklivet. 

• Saknas en enhetlig lägstanivå på miljöprestanda för statligt finansierade projekt. 

• En formaliserad samverkan mellan myndigheterna önskvärd. 

Uppdrag att förbereda ett kompetenslyft för 

klimatomställningen  

U2022/02291 

Redovisas 15 feb 2023 

 

 

Uppdrag att ta fram utbildningsutbud för klimatomställning som nätbaserad 

utbildning samt medel till samma ändamål: Regeringen ger Uppsala universitet 

(samordnar), Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungl. 

Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och 

Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och erbjuda ett samordnat 

utbud av nätbaserad utbildning som kan stödja samhällets klimatomställning.  

Kompetenslyft för klimatet 

M2022/00645 

Vinnova  

Rapporteras 30 maj 2022, 15 nov 2022 

Vinnova i dialog med andra parter tar fram underlag för kompetenslyft hos 

företag och relevanta offentliga aktörer, inklusive universitet/högskolor. 

 

A 10-Point Plan to Cut Oil Use  

 

IEA 

10 åtgärder som kan minska västvärldens behov av olja, dvs minska fossilt 

beroende med ca 6% på fyra månader genom:  

1. begränsa hastighet med 10km/h på motorväg 

2. jobba hemifrån 3 dagar/vecka 

3. bilfri söndag i tätort 

4. öka andelen som åker kollektivt 

5. varannan bil varannan dag i tätort där kollektivförsörjning är god 

6. samåkning och ecodriving (öka bilfyllnad med 50% i ca 10% av resor) 

7. ecodriving i tunga fordon 

8. snabbtåg och nattåg som ersättning för en del korta flygresor 

9. minska jobbresor med flyg med 2/5  

10. öka andel elfordon och effektivare fordon 

IPCC  

Sixth Assessment Report 2022 

www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/figures/summary

-for-policymakers 

1,5 graders målet är nästan omöjligt att nå, det finns dock möjligheter att 

understiga 2 grader enligt modellerna. Nuvarande beslut och åtgärder leder 

endast till en utplaning av utsläpp. Flera områden lyfts fram i åtgärdsrapporten: 

institutionell kapacitet, global rättvisa, effektivisering och flexibilitet, konsumtion 

och minskad efterfrågan, cirkulär ekonomi och CCS samt kolinbindning på olika 

sätt.  Demand-side mitigation får stort utrymme, och visar på stor potential 

kopplad till beteende (matvanor och svinn, minskad konsumtion och transport 

samt minskad energiförbrukning), effektiv utveckling och användning av 

infrastruktur samt upphandling/inköp. Även synergieffekter lyfts fram, speciellt 

gällande omställning av transporter och transportsnålt samhälle, men även 

klimatneutrala städer. Gällande kostnadseffektivitet är alla förslag inom transport 

lönsamma, förutom elfordon där uppskattning saknas, samma gäller för vissa 

andra effektiviseringar.  Dyrast är LULUCF åtgärder (dock med stor potential), 

CCS, energieffektiv nybyggnation samt biobaserad elproduktion. SDG synergier 

redovisas med störst potential inom 'urban systems' och byggnader.   

I vått och torrt - förslag till ändrade 

vattenrättsliga regler 

SOU 2014:35 

Uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i MB och LSV, se över 

regleringen rörande markavvattning och föreslå ändringar. Utredningens förslag: 

utredning om lagstiftningen för avledning av vatten, saknas regler för prövning 

och tillsyn.  

 - Bestämmelsen i 19 kap. 3 § MB ändras så att länsstyrelsen kan pröva alla 

dispenser och tillstånd.  

 - Infoga markavvattning i tillstånds- respektive anmälningsplikt  

 - Anläggningslagen blir tillämplig på markavvattning så anslutningen till 

gemensamhetsanläggning blir fastighetsanknuten i stället för personanknuten 

 - Ny bestämmelse i 4 kap. FBL, lantmäterimyndigheten ompröva samfällighet 

första gången den uppmärksammas vid en fastighetsbildningsförrättning. 

Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna kartlägga, ange 

markavvattningsanläggningarnas geografiska läge och identifiera särskilt 

skyddsvärda vattendrag med höga miljövärden, nödvändigt för att kunna veta 

vilka markavvattningsverksamheter som ska prioriteras för omprövning enligt de 

vägledande prioriteringsgrunder utredningen föreslår ska tas fram. 

Det finns möjlighet för deltagarna i en markavvattningssamfällighet att komma 

överens om inträde/utträde, ändrade andelstal och att samfälligheten ska upphöra. 

Om överenskommelsen godkänns av domstolen har den samma verkan som en 

dom. 

Utvärdera förhandlingslösningar som metod Regeringen har under åren beslutat om ett antal förhandlingsuppdrag i syfte att 

samordna och optimera statlig transportinfrastrukturplanering med lokal och 
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Statskontoret regeringsuppdrag tom 6 aug 

2022 

 

Fi2021/01811 

regional samhällsplanering. Det har bland annat handlat om 

Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Större samlade 

exploateringar. Statskontoret får nu i uppdrag att utvärdera förhandlingsuppdrag 

som metod när det gäller att lösa stora samhällsutmaningar. 

Policyinstrument för lokalt och regionalt 

omställningsarbete 

Tillväxtanalys rapport 2022:03 

Diarienummer: 2021/139 

Hur bäst bistå kommuner och regioner vid större varsel och omställning i 

näringslivet? Medan Sverige och Danmark i huvudsak använder sig av ordinarie 

förvaltningsstrukturer och system har både Norge och Finland utformat specifika 

omställningsinstrument. I Sverige har olika ”paketlösningar” varit vanliga, men 

utan enhetlig struktur. 

Rationellt att proaktivt ha utvecklat tydliga aktörsroller samt rutiner i analys, 

genomförande och utvärdering. Detta kan ske genom att utveckla rutiner ”i 

beredskap” för mer enskilda insatser eller genom att, likt Norge eller Finland, 

utveckla ett särskilt omställnings-instrument. Även lärandeaspekt, dels hos 

enskilda kommuner och regioner, dels ett systemlärande över tid och rum: 

säkerställa att de erfarenheter som en insats genererar tas tillvara och blir 

ingångsvärden i kommande insatser. 

Regional utveckling 

– regionernas erbjudanden och 

länsstyrelsernas roll  

 

Statskontorets rapport 2021:11  

Regeringskansliet bör ta fram en vägledning för när erbjudanden om uppdrag till 

regioner ska användas, inklusive myndigheters/Tillväxtverkets utlysning av 

medel till regioner för regional utveckling.  

Regionerna och länsstyrelserna, utifrån sina respektive verktyg och styrkor, bistår 

varandra i varierande utsträckning inom samtliga sakområden. När 

organisationernas uppdrag går in i varandra består dock samverkan främst i att 

reda ut frågorna mellan sig. Övergripande iakttagelse är att hur regeringen styr 

länsstyrelsernas och regionernas arbete inom sakområdena påverkar innehållet 

och formerna för samverkan. 

6.3: samverkan inom klimat- och energiområdet fungerar relativt väl. 

Länsstyrelsen har en tydlig roll inom klimat- och energiområdet. 

Utveckling av den statliga styrningen 

av kommuner och regioner 2020, 

Statskontorets rapport 2021 

Totalt sett fanns 183 riktade statsbidrag 2020. Flest riktade statsbidrag inom 

områdena vård och omsorg samt utbildning. Statsbidragen är en viktig 

inkomstkälla för kommunsektorn. Regeringen styr kommunsektorn indirekt och 

främst strategiskt genom regeringsuppdrag till 40 myndigheter. Coronapandemin 

har bidragit till att staten styrt kommunsektorn mer än tidigare år, totalt 42 nya 

(17) eller ändrade (25) lagar och förordningar börjat att gälla under 2020 som på 

ett väsentligt sätt påverkar kommunerna eller regionerna, hälften kopplar till 

Coronapandemin. Som tidigare år främst ökade krav eller skyldigheter för 

kommunsektorn inom vård- och omsorg. Flera förordningar om tillfälliga 

statsbidrag för att kompensera kostnader för pandemin. 

IVLs Omställningsdialogen och 

Omställningskollen 

IVL har utformat och testat två workshop-metoder: Omställningsdialogen som 

process och strategiutveckling och Omställningskollen för att utvärdera 

transformationshöjd på en befintlig plan eller strategi. Bygger på rapport Bortom 

BNP-tillväxt som togs fram 2014-2018, fyra olika scenarier för att nå hållbarhet. I 

alla minskad varu- och köttkonsumtion, flyg, byggandet av bostäder och 

väginfrastruktur, energianvändning i byggnader, transporter. 

Hållbar regional utveckling 

Nationell strategi 2022-2030 

regeringens skrivelse 202/21:133 

Handlingsplan maj 2022 och avser 2022-2024 

Strategiska områden: 

– likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet 

– kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet 

– innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet 

– tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem. 

Behov av insatser som ska bidra till: 

− Samordning mellan statliga myndigheter och en väl fungerande samverkan och 

dialog mellan statliga myndigheter, regioner och kommuner. 

− Ökade kopplingar mellan olika strategier och färdplaner för olika områden, 

sektorer, branscher och teknikområden. 

(I avsnitt 5.3 Kapacitetsutveckling finns endast en åtgärd: Utredning kommunal 

försöksverksamhet.) 

Regeringsuppdrag till Tillväxtverket som 

kansli för Forum för hållbar regional 

utveckling 2022–2030, del av 

Regeringskansliet 

Regeringen inrättade i juli 2015 ett forum för hållbar regional utveckling och 

attraktionskraft, regeringens mötesplats med politiker och tjänstepersoner från 

regionerna samt SKR för mer effektivt och resultatinriktat regionalt 

utvecklingsarbete. Ger tillfälle till ökad dialog, samverkan och lärande och 

kunskapsspridning mellan företrädare för regionerna, regeringen och berörda 

statliga myndigheter genom möten för politiker och för tjänstepersoner. 

Uppdrag till Tillväxtverket att utveckla och 

stärka arbetet med hållbar utveckling inom det 

regionala utvecklingsarbetet 

Förlängt uppdrag till 2023 att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling 

inom det regionala utvecklingsarbetet, slutrapport 15 september 2023. 
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2019/02162 

Reglab: 24 medlemmar: 21 regioner, Vinnova, 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och 

Tillväxtverket. 

Forum för lärande om regional utveckling: regioner, myndigheter, forskare med 

flera för utvecklingsprojekt, regionala analyser, omvärldsbevakning, 

benchmarking mm. Olika nätverk: analytikergruppen, utbildningsgruppen 

(hållbarhetsnätverket nedlagt, liksom fysisk planering). 

SOU 2021:75 En god kommunal hushållning En särskild utredare har haft i uppdrag att föreslå ett sammanhållet regelverk för 

en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Tar inte upp klimat, med 

hållbarhet avses endast ekonomisk hållbarhet i denna rapport. 

Fysisk planering för ett robust och förnybart 

energisystem 

 

Handbok länsstyrelsen Gotland 

Öka kunskapen om hur energi, klimat och robusthet kan integreras i fysisk 

planering samt synliggöra hur olika aktörer och kompetenser kan bidra i 

processen. Ex. från rapporten, 9.1: Minskat transportbehov: Trafikverket 

bedömer att ett transportsnålt samhälle kommer leda till minskat resandet med ca 

40 %, t ex ger stadsplanering för minskat bilresande cirka 10 % minskning 2030. 

Det som har störst inverkan på transporterna är de inbördes samband som finns 

mellan bostäder och olika verksamheter, det vill säga hur de är placerade i 

relation till varandra i staden. Detta har större betydelse än stadens 

bebyggelsestruktur. Bebyggelsetätheten har däremot stor betydelse eftersom stora 

avstånd gynnar biltrafik och tät bebyggelse eller bebyggelse i stråk gynnar 

kollektivtrafik och cykel- och gångtrafik. 

Checklista för begränsad klimatpåverkan 

 

Länsstyrelserna 2022 

rus.se/checklista-for-begransad-

klimatpaverkan/ 

Stöd för kommuner och länsstyrelser inom både översiktsplanering och 

detaljplanering för systematiskt lyfta in frågan om begränsad klimatpåverkan i 

den fysiska planeringen, innehåller exempel. 

Mistras forskningsprogram Se deras webbplats 

Glokala Sverige 

 

Finansieras av Sida, start andra treårsperiod i 

januari 2021 

Kommunikation- och utbildningsprojekt för kunskap och engagemang för 

Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. 

Samarbete Svenska FN-förbundet, SKR och Internationellt Centrum för Lokal 

Demokrati (ICLD).  

Stärka incitament för utbyggd vindkraft  

- särskild utredare redovisar 31 mars 2023, 

Dir. 2022:27 

En särskild utredare ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att 

medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och 

den ökade elektrifieringen av samhället. 

Energi- och miljöskatter i Sverige och 

internationellt 

 

Konjunkturinstitutet feb 2022 

 

Skatteintäkterna från energi (men även miljö) har minskat i Sverige som andel av 

BNP. Energiskatten punktskatt av mer fiskal natur än koldioxidskatten eftersom 

inte proportionell till energiinnehållet (högre per kWh för bensin och diesel för 

till exempel solenergi, och lägre per kWh för diesel än för bensin). För el som 

förbrukas av hushåll och tjänstesektorn i vissa kommuner i norra Sverige är 

energiskattenivån nedsatt med 9,6 öre per kWh från normalnivån. För el som 

används i jord-, skogs- och vattenbruk, i tillverkningsprocessen i industriell 

verksamhet, i datorhallar eller som landström (ström från land till fartyg/båt) är 

energiskattenivån nedsatt till 0,5 öre per kWh. Denna skrivs inte upp med 

förändringen av KPI.  

På bränslen finns både energiskatt och koldioxidskatt. Inom reduktionsplikten 

beskattas alla biodrivmedel som sin fossila motsvarighet per liter.  

Endast staten tar in energi- och miljöskatt i Sverige: energiskatt 52 Mdr, 

koldioxidskatt 22 Mdr, övrigt 5 Mdr. Skatt på vägtrafik: 14 Mdr fordonsskatt, 3 

Mdr trängselavgift. 

För Sverige har skillnaden mellan territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp 

ökat. Sverige beskattar energi och koldioxid högre än EU och OECD. Dock har 

flera länder ökat beskattningen efter finanskrisen som ett sätt att få in medel till 

statskassan. Dock är det inget långsiktigt sätt att finansiera vård, skola, omsorg 

eftersom utsläppen ska ner till noll. 

Energibeskattning, koldioxidprissättning och 

energisubventioner 

Europeiska revisionsrätten 2022 

Energibeskattning är ett viktigt verktyg för att stödja klimatmålen. I juni 2021 la 

EU kommissionen fram förslag om översyn, bl a miniminivån. Vissa sektorer 

åtnjuter dock betydande nedsättningar och befrielser. Översikten visar att 

skattenivåerna för olika energikällor inte återspeglar deras växthusgasutsläpp, dvs 

de senaste årens priser på energiprodukter, efter att skatter och utsläppsrätter 

tagits i beaktande, har inte återspeglat utsläppens miljömässiga kostnader. 
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7.3 Bilaga 3 Kommunmöten 

 

För att samla en god representation av erfarenheter och förutsättningar genomfördes ett 

rikstäckande urval av lokala och regionala aktörer. Med utgångspunkt i Sveriges Kommuner 

och Regioners (SKR) kommungruppsindelning (SKR 2016) togs en lista på kommuner att 

intervjua fram med en spridning såväl geografiskt som storleksmässigt inom respektive 

kommungrupp. Hänsyn togs till politisk styrning samt näringslivsstruktur och eventuellt 

deltagande i Viable Cities eller Klimatkommunernas nätverk.  

Då Uppsala län omfattar både stads- och landsbygdskommuner i varierande storlek och med 

olika ekonomiska och demografiska förutsättningar inkluderades samtliga i urvalet. 

Länsstyrelsen har god kontakt med kommunerna i länet vilket gav goda förutsättningar för en 

mer fördjupad dialog. Tabellen nedan listar kommunerna som utredningen hade dialog med, 

med en kort beskrivning av de som deltog förutom arbetsgruppsmedlemmar ur uppdraget.  

Kontakt söktes även med kommunerna Sjöbo och Olofström men det gick inte att ordna 

dialogmöte med dem.  

Intervjuerna genomfördes på ett semi-strukturerat sätt där deltagarna fick ta del av uppdraget 

samt huvud-inriktningarna för samtalet på förhand (se exempel på inbjudan nedan). 

Intervjuerna anpassades delvis av kommunerna som i dialogen kunde lyfta angelägna teman 

och exempel kopplade till upplevda hinder och möjligheter inom olika aspekter av 

klimatomställningsarbetet samt ge inspel på förslag och önskemål om åtgärder som skulle 

underlätta deras arbete framöver. För att nå olika erfarenheter och beslutsfattande nivåer bjöds 

såväl tjänstemän som chefer och kommunpolitiker in till dialogerna. Överlag var det god 

uppslutning och bred representation på mötena vilket tyder på stort intresse för klimatfrågorna.  

Intervjuade kommuner: 

Kommun Deltagande 

Enköping Politiker, kommundirektör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Eskilstuna Chef 

Gotland Chef och tjänstepersoner 

Göteborgs stad Politiker, direktör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Heby Politiker, kommundirektör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Håbo Politiker, kommundirektör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Knivsta Politiker, kommundirektör, chefer, tjänstepersoner 

Mora Kommundirektör, chefer, tjänstepersoner 

Piteå Politiker, direktör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Skellefteå Kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Stockholms stad Tjänsteperson 

Storuman Kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Tierp Kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Uppsala Chef, kommunala bolag, tjänstepersoner 

Växjö Tjänsteperson 

Åmål Chefer, tjänstepersoner 

Älvkarleby Politiker, kommundirektör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Östhammar Chefer, tjänstepersoner 
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Exempel: Inbjudan kommundialog – Inspel till regeringsuppdrag om lokal och 

regional klimatomställning 

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Uppsala län i uppdrag att ta fram förslag för kommunal 

och regional klimatomställning som underlag till nästkommande klimatpolitiska 

handlingsplan. Handlingsplanen, som tas fram vart fjärde år, ska bland annat beskriva vilka 

ytterligare beslut om åtgärder som krävs för att uppnå de nationella och globala klimatmålen. 

Kommuner och regioner har rådighet över viktiga samhällsfunktioner som i dagsläget orsakar 

klimatpåverkande utsläpp och som behöver ställas om på ett hållbart sätt.  

Vi söker därför inspel från utvalda kommuner genom dialogmöten och önskar träffa [NAMN] 

kommun för att höra era perspektiv på vilka hinder ni möter i arbetet med att minska 

klimatpåverkan i kommunen, diskutera rådighet, samt inhämta era förslag på riksdagsbeslut 

som skulle hjälpa er i det arbetet.  

Vi föreslår ett digitalt möte den xxx kl xxx, alternativt den xxx kl xxx. Vi är tacksamma om ni 

har möjlighet att återkomma snarast möjligt om inbokning, gärna senast xxx. 

Vi ser gärna att flera funktioner är representerade på mötet, nedan ges några förslag: 

• Representanter från kommunstyrelsen, gärna kommunstyrelsens ordförande och 

oppositionsråd 

• Kommundirektör och/eller kommunstyrelserepresentant 

• Samhällsbyggnadschef eller motsvarande  

• Upphandlingschef eller motsvarande 

• Näringslivschef eller motsvarande 

• Chef för teknisk förvaltning eller motsvarande 

• Representant för kommunalt bostadsbolag, t.ex. styrelseordförande eller 

verksamhetschef 

• Energi- och klimatsamordnare eller motsvarande  

• Övriga som ni önskar ska närvara 

 

Vi föreslår att mötet behandlar följande punkter: 

• Presentationsrunda deltagare (10 min) 

• Introduktion om uppdraget (10 min) 

• Vad möjliggör klimatomställning i er kommun? (55 min, inkl. paus) 

o Var ser ni att kommunen och de kommunala bolagen har störst möjlighet att 

minska på utsläpp (både inom kommunorganisationen och inom 

kommungeografin)? 
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o Vilka arbetssätt har fungerat för att minska utsläppen? Hur har ni jobbat när ni 

lyckats minska utsläppen? 

o Vad har utgjort hinder för klimatarbetet? Vad skulle behövas för att komma 

förbi dessa hinder? 

o Exempel där ni sökt extern finansiering för att genomföra klimatåtgärder.  

• Vilket behov av stöd behöver ni från nationell nivå, från myndigheter och andra 

relevanta aktörer, för att öka möjligheterna och överkomma hinder?  

• Vidare dialog kring hinder, möjligheter och konkreta förslag (35 min) 

• Avrundning och avslut (10 min) 

Vi lyssnar gärna på era inspel kring hinder och lösningsförslag särskilt inom dessa områden: 

• Planprocesser: till exempel förslag som underlättar ert arbete för minimerat 

transportbehov, övergång till fossilfria drivmedel, minskad klimatpåverkan från bygg- 

och anläggningsarbeten, etcetera. 

• Näringslivsutveckling: till exempel förslag som underlättar samverkan med 

näringslivet för fossilfria transporter, effektivare energi- och resursanvändning, 

etcetera. 

• Upphandling: till exempel förslag som underlättar ert arbete med kravställning för 

fossilfria fordon och transporter, bygg- och anläggningsmaterial och arbeten, 

livscykelkostnadskalkyler, etcetera. 

• Kommunala bolag: till exempel förslag som underlättar ert arbete att minska energi- 

och klimatpåverkan i de egna bolagen, egna byggnadsbestånd, ägardirektiv, etcetera. 

• Medborgarengagemang: till exempel förslag som underlättar ert arbete att 

mobilisera invånarna i arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan, 

som genom gemensamma projekt, energi- och klimatrådgivning, delningstjänster, 

etcetera. 

• Kolinlagring: till exempel förslag för att underlätta ert arbete med ökad kolinlagring i 

kommunen, minskad koldioxidavgång från utdikad mark, etcetera. 

Till sist vill vi förtydliga att uppdraget inte omfattar klimatanpassning, det vill säga samhällets 

anpassning till ett förändrat klimat. 

Vi ser fram emot en dialog med er i dessa frågor!  
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 Urval av inspel och förslag från kommunmötena 

 

Enköping – 30 september 2021 

Enköping är en mellanstor kommun med en mindre stad med både in- och ut-pendling för 

arbete, mindre industrier och betydande landsbygd med jordbruk. Enköping är medlem i 

Klimatkommunerna och Viable Cities samt deltar i olika regionala initiativ med bäring på 

klimatomställning, som exempelvis samarbetet Fyra Mälarstäder och Uppsala läns Färdplan 

för ett hållbart län.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Enköping har sedan flera år tillbaka arbetat strategiskt med klimatomställning. 2017 antogs en 

trafikstrategi med målet att övergå till gång, cykel och kollektivtrafik istället för bilåkande.  

Kommunen har via energibolaget till stor del fossilfri fjärrvärme, och driver på 

energieffektivisering av byggnadsbeståndet. Genom bland annat deltagande i programmet 

Viable Cities testas nya arbetssätt för att integrera klimat i verksamheten. Enköping arbetar 

proaktivt med klimat- och miljökrav i upphandling och samarbetar med andra kommuner där 

relevant. 

Hinder och behov 

En svårighet som identifierats i Enköping är bristen på långsiktighet i fråga om ekonomi. En 

deltagare säger: En utmaning är att vi alltid tittar på för kort sikt när vi pratar om vad som är 

ekonomiskt hållbart. Skapa incitament om någon ska ta en kostnad som gynnar fler.  

Mervärden och positiva synergier behöver lyftas mer på samtliga nivåer. 

Det äldre beståndet av byggnation måste också vara en del i klimatomställningen, det finns 

från nationell styrning mycket fokus på nybyggnation och det saknas incitament för 

ombyggnation/renovering av det befintliga beståndet. 

 

Klimatarbete är prioriterat i kommunen, och samtidigt berättar deltagare om behov att öka 

kunskap och hitta goda exempel. Att ta del av andras goda exempel kan lätt hamna i 

konkurrens med den dagliga leveransen av verksamheter.  

Även tydligare styrning och stöd gällande prioritering och nivåer i upphandling efterfrågas.  

Beställaren har stort inflytande och tydliga riktlinjer skulle underlätta i intern dialog och för att 

lösa målkonflikter. 

Möjligheter 

• Ta vara på energieffektiviseringens potential och satsa strategiskt på fjärrvärme, där 

finns flera mervärden gällande bland annat krisberedskap och tillvaratagande av 

spillvärme. 

• Det finns betydande vinster i att öka fokus på att förbättra det som redan finns, och det 

bör skapas incitament för att ta sig an det äldre byggnadsbeståndet. Det mest hållbara 

huset är det som inte byggs. 

• Mobility management erbjuder möjligheter att ytterligare minska transporternas 

klimatavtryck. 
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Eskilstuna – 25 november 2021 
 

Eskilstuna är en mellanstor kommun med en mindre stad med både in- och ut-pendling för 

arbete, mindre industrier och landsbygd med jord- och skogsbruk. Energimyndigheten ligger i 

tätorten. Eskilstuna är medlem i Klimatkommunerna samt deltar i regionala initiativ med 

bäring på klimatomställning, som exempelvis samarbetet Fyra Mälarstäder. Dialog fördes 

enskilt med en chef. 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen arbetar proaktivt med energieffektivisering enligt Energimyndighetens 

totalmodell för energieffektivisering i samband med renovering. Energi- och klimatrådgivning 

en viktig och uppskattad tjänst. Energy evolution center finns för samarbete med näringslivet, 

började som ett samarbete med Energimyndigheten och företag. Kommunen arbetar med 

mobility management men upplever att beteendeförändring går långsamt. 

Kommunorganisationens fordonsflotta består redan av miljöbilar som kan köras på fossilfria 

bränslen. 50-60% av tankningen av biogas är beroende av en tankstation vilket är sårbart. 

Kommunen arbetar med att elektrifiera arbetsmaskiner och samlade varutransporter. 

Hinder och behov 

Transporter identifieras som en betydande utmaning där kommunen har 

påverkansmöjlighet. Brist på statlig finansiering för de så kallade steg 1 och 2 åtgärderna 

anses vara ett stort hinder, inte bara i Eskilstuna kommun. Alternativ till privatbilism måste 

erbjudas i samband med att hindrande åtgärder införs för bil eftersom attityder och beteenden 

är svåra att påverka. 

I dagsläget baseras det lokala klimatomställningsarbetet för mycket på frivillighet hos 

kommuner. Politiska beslut baseras ofta på oro kring acceptans, ibland är oron obefogad men 

beslutsfattare agerar försiktigt och kan missa viktiga klimatåtgärder och investeringar. 

Tydligare styrning önskas som exempelvis implementering av EUs Ecodesign-direktivet. 

Liknande arbetssätt skulle behövas i fler samhällsområden. 

Uppföljning av upphandlingar och efterlevnad av BBR behöver förbättras för att få 

genomslag.   

Möjligheter och förslag 

Det är viktigt att fortsätta arbeta med stadsmiljöavtalen för att bidra med finansieraring den 

kommunala infrastrukturen, länstransportplanerna finansierar den statliga infrastrukturen. 

Möjligheter för statlig medfinansiering av steg 1 och 2 önskas, samt stöd att hitta annan 

finansiering för klimatåtgärder. Vissa kommuner har satsat på det men alla har inte kapacitet. 

Mer kan göras kring planering, bygg och anläggning. Fler verktyg att påverka byggnaders 

klimatpåverkan i uppförande och drift även där kommunen inte är huvudman efterfrågas. 

Kompetens i energi- och effektfrågor behövs också hos kommunen. Tydligare stöd i 

målkonfliktfrågor önskas från exempelvis länsstyrelsen. Kulturmiljöfrågor har ofta mer tyngd 

än klimat. Grundläggande samhällsekonomiska kalkyler bör utvecklas för att fånga mervärden 

av klimatåtgärder. Vi behöver "sätta pengar på" att cykla. Det är bra på alla sätt (folkhälsa, 

osv), men ändå får vi inte till de åtgärderna.  
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Gotland – 15 december 2021 

Gotland kan räknas som en medelstor kommun (och en liten Region) som präglas av stor 

industri, lantbruk och besöksverksamhet.   

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har arbetat strukturerat med energieffektivisering för offentliga byggnader, 

eftersom det lönar sig. Gotland är också med i försöksverksamhet, Gotland ska vara ett 

pilotområde som går före i Sveriges omställning till ett hållbart energisystem. En förutsättning 

för detta är att säkra en stabil energiförsörjning, genom en ny elkabel mellan Gotland och 

fastlandet.  

Gotland arbetar även med koldioxidbudget. 

Hinder och behov  

Det finns en hög andel bilberoende på Gotland, och på grund av gles befolkning är tätare 

kollektivtrafik svårt att genomföra. Det saknas långsiktiga mål för produktion av 

biodrivmedel, trots reduktionsplikten som ger en marknad/efterfrågan så önskas tillverkning i 

Sverige. 

Besöksnäringen ställer ökade behov på transport och service säsongsvis. 

Gällande uppföljning av kravställning ses det som ett hinder att det inte finns regler om 

påföljder idag. I upphandlingar generellt är det inte mallar och standardisering som saknas 

utan personer (resurs) som har löpande kontakt med leverantörerna. Standardiserad data och 

uppföljning skulle underlätta då data kan finnas men kommunernas IT-system inte kan ta emot 

leverantörens data. 

Tydligare uppdrag till regionala utvecklingsuppdrag skulle behövas för att se till att alla stöd 

ska bidra till nationella energi- och klimatmål. I nuläget finns ingen tydlig förväntan på 

kommunernas utvecklingsinsatser. Föråldrad lagstiftning om kommunala energiplaner hindrar 

mer proaktivt energieffektiviseringsarbete. 

Möjligheter 

Mobilitetslösningar behövs i större utsträckning, digitalisering erbjuder goda möjligheter att 

undvika bilpendling.  

Arbete med utvecklad koldioxidbudget borde inkludera kolinlagring, saknar instrument för att 

räkna på det, saknar även räkneverktyg i planläggningsinstrument idag. I dagsläget är det inte 

tätortsexploatering som hotar effektiv infrastruktur, utan fritidsbebyggelse (80% av småhusen 

som byggs). Det borde finnas goda möjligheter att energieffektivisera genom att ställa krav på 

att isolera mer när fritidshus byggs om till permanenthus.   
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Göteborgs stad – 6 december 2021 

Göteborgs stad är en storstadsregion med såväl betydande industri som besöksnäring. 

Göteborg är medlem i Klimatkommunerna och Viable Cities samt medverkar i regionala 

program som Västra Götaland ställer om.   

Kommunens arbete med klimatomställning 

Göteborg har ett miljö- och klimatprogram med målsättningen ett klimatavtryck nära noll 

2030. Fyra delmål ingår: Minska energianvändning; Producera energi från förnybara källor 

(fjärrvärme); Minska klimatpåverkan från transporter; Minska klimatpåverkan från inköp. En 

ny översiktsplan är på gång som ska integrera miljö- och klimatprogrammet och 

hållbarhetsbedömas. 

Göteborg har inrättat en klimatomställningsfunktion som ett nytt sätt att arbeta med ledarskap 

då det är komplext att leda i en så stor stad och det finns ökat behov av tvärsektoriellt 

samarbete. Aktivt samarbete pågår med näringslivet i frågor om exempelvis omställning av 

arbetsmaskiner samt klimatkrav i upphandling. Staden har också arbetat med utbyggnad av 

laddinfrastruktur och elektrifiering av transporter. 

Hinder och behov  

Det saknas ett viktigt kunskapsbyggande om hur den fysiska planeringen påverkar 

klimatutsläppen, verktyg och fortsatt uppdrag till Boverket kring klimateffektbedömning av 

planer önskas. Eget arbete är på gång men nationell vägledning skulle underlätta. Det behövs 

också mer stimulans och samspel i byggsektorn så att kravställning och leverans möts.  

Förbättrade underlag och underlag behövs för att möjliggöra detta. Miljöspendanalys används 

men kommunen önskar mer stöd att omvandla inköp till koldioxidekvivalenter, samt 

dataunderlag och stöd för hur man mäter och följer upp branschvis. 

Hinder ligger också i prioritering av åtgärder: Det vi behöver stöd i är ordentlig samverkan 

mellan statliga myndigheter, med uppdrag och finansiering till myndigheter för att komma 

med krispiga underlag/utvärderingar som tittar på risker och konsekvenser. 

Prognosstyrd transportplanering från nationell nivå upplevs som hinder och ett hinder för att 

implementera fyrstegsprincipen.  Även medborgarnas acceptans av trafikhämmande åtgärder 

är svag. 

Möjligheter 

Förtätning ger både möjlighet och utmaningar i form av luftkvalitet, därför är det viktigt att 

samtidigt arbeta med transporteffektivisering. 

Det behövs mer acceptans för att driva innovationssatsningar och experimentera. De 

myndigheter som medfinansierar testbäddar bör få i uppdrag att samla in lärdomar och 

slutsatser kring vilka policy-förändringar som behövs för uppskalning samt tillgodose att 

dessa kunskaper sprids i nationella, regionala och lokala upphandlande enheter. 

CCS blir nödvändigt för att nå klimatmålen för att binda kol från förbränning av biogena 

material och resterande fossilt avfall. Här finns stor potential men också behov av regelverk 

och finansiering, samt arbete för att minska plastandel.  
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Heby kommun – 8 december 2021 

Heby kommun har cirka 14 000 invånare och en relativt stor andel av invånarna bor på 

landsbygden. Heby deltar i det regionala initiativet Färdplan för hållbart län i Uppsala län.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har fem inriktningsmål som allt kommunalt arbete sker utifrån. Kommunen 

arbetar även utifrån Agenda 2030. I det kommunala energibolagets ägardirektiv står det om att 

de ska säkerställa en god utveckling i bland annat klimat- och hållbarhetsfrågor. De 

kommunala bolagen fungerar som ett verktyg för kommunen att realisera planer och visioner. 

Bolagen har bland annat fasat ut fossil olja, byggt solcellsparker, arbetat med 

energieffektivisering och installerat laddstationer. Man verkar för att få fler att välja 

fjärrvärme och skapar mer eleffekt i systemet bland annat genom att renovera kraftvärmeverk. 

Kommunen söker medel för att kunna genomföra mindre åtgärder, till exempel öka 

kollektivtrafiknyttjande och gång- och cykelvägar mellan tätorterna i kommunen. Kommunen 

försöker förtäta och bygga boenden i stationsnära områden samt tillhandahåller e-tjänster så 

att samhällsservice kan nås hemifrån. 

Hinder och behov 

 

Kommunen har för små tätorter för att kunna få stadsmiljöavtal. Länsplanerna en viktig del i 

kommunens arbete att få till hållbara transportmöjligheter. Ska man få med landsbygden är det 

avgörande att länsplanerna högre prioriterar landsbygden.  

Biogas är inte lönsamt i dagsläget. Kommunen har sökt och beviljats stöd från Klimatklivet 

men lämnade tillbaka pengarna för de såg att stödet inte räckte hela vägen. Det bedöms 

behövas fler laddstationer i kommunen, både för privatpersoner och näringsidkare. Bidrag 

med hög stödandel behövs för att bygga laddstationer där man inte själv är elnätsägare. 

Kommunen har försökt påverka företag till att tillvarata spillvärme men utan att kunna ställa 

krav är det svårt. 

Gällande upphandling är beställarna olika insatta i vad som ska upphandlas, samt vilka miljö- 

och klimatkrav som skulle kunna ställas. Det finns en oro att miljö- och klimatkrav fördyrar 

eller försvårar för att det ska komma in anbud. Kommunen ser ett behov av att prioritera 

uppföljning i större utsträckning. Gällande upphandling av transporter är det svårt att veta vad 

de ska investera i. Man vill inte investera i elbilar och sedan riskera inte kunna ladda dem. För 

allmänheten kan ett hinder också vara att elbilar är dyra i inköp. 

Möjligheter och förslag 

Regional och mellanregional samverkan genom till exempel Energikontoret och BioDriv Öst 

är viktigt och kan till exempel hjälpa till i ansökningar om externa medel. Kommunen har 

även egna nätverk och mycket samarbete med den närliggande kommunen Sala. 

Kommunen ställer krav i upphandling, i samverkan med andra så att samma krav ställs i olika 

kommuner. Uppsala kommun arbetar med branschdialoger, vilket hjälper Heby. 

Medborgarengagemang är nyckeln för att komma i mål med miljö-, klimat och energifrågor 

men det saknas resurser hos både kommunala bolag och kommunorganisationen för att arbeta 

med det. 
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Håbo kommun – 7 oktober 2021 

 

Håbo kommun ligger i de södra delarna av Uppsala län, med närhet både till Uppsala och 

Stockholm dit många pendlar. Håbo deltar i det regionala initiativet Färdplan för hållbart län..  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har tagit fram en hållbarhetsstrategi. Kopplat till klimat ska andelen 

fossilberoende fordon minska, andelen förnybar energi ska öka, utsläppen av växthusgaser och 

energi- och effektanvändningen ska minska. Transporter är en knäckfråga och kommunen 

arbetar både med att ställa om till fossilfria drivmedel och minska transportbehovet genom 

planering. Kommunen vill öka gång- och cykling och har handlat upp en fossilbränslefri 

bilpool. Kommunen ska installera solceller på taket på kommunhuset och det kommunala 

bostadsbolaget installerar solceller på nybyggnationer. Bostadsbolaget har även startat ett 

projekt för delningsekonomi för elcykel och verktyg. 

Hinder och behov 

 

Eftersom Håbo är en mindre kommun med begränsade resurser behöver de ta del av projekt 

och samarbeten för att inte behöva uppfinna hjulet på nytt utan ta del av andras goda exempel. 

Samarbeten som Uthållig kommun ökar kunskapen och man kan få draghjälp av andra 

kommuner och offentliga aktörer. 

Kommunen har svårt att hinna med samverkansarbetet, trots att det varit positivt. Resurser är 

en avgörande faktor för att kunna ha dialog med näringslivet. Saknas resurser, så har detta 

arbete prioriterats ned. När regeringen är tydlig blir det lättare för kommunen att genomföra 

ekologiskt hållbara insatser. Om den tydligheten saknas styr ekonomin istället för att spara på 

kommunala resurser. 

I stora exploaterings- och etableringsprojekt är ofta många aktörer med, bland annat statliga 

myndigheter inom infrastruktur. Staten skulle gärna få ta ett större ansvar och själva driva på. 

Myndigheterna samordnar sig inte och utgår inte från samma tidshorisont i klimat- och 

planeringsfrågor. Gällande näringslivsfrågor beskriver kommunen att de både behöver 

förstärkningar av resurser och en tydligare kravställning från nationell nivå så att det inte är 

frivilligt för företagen att inte vara fossilfria. Ska kommunen ställa krav behöver de ha 

kunskaper och resurser att följa upp. Baskrav och spjutspetskrav från 

Upphandlingsmyndigheten är en god hjälp. 

Möjligheter och förslag 

Nationella/och eller regionala krav vid etableringar skulle kunna vara ett stöd för kommuner 

eftersom klimatfrågor då inte kan förhandlas bort. Vore bra om det fanns statliga grundkrav 

som gör att kommunerna inte behöver konkurrera sinsemellan för att attrahera 

näringslivsetableringar. 

Ett verktyg så att kommunen kan räkna ut klimatpåverkan av ett exploateringsprojekt vore bra. 
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Knivsta kommun – 27 september 2021 

Knivsta kommun är belägen mellan Uppsala och Stockholm. Många av invånarna pendlar till 

dessa större orter. Knivsta deltar i det regionala initiativet Färdplan för hållbart län i Uppsala 

län.  

 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har byggt passivhus med solpaneler till kommunala fastigheter. Ett styrdokument 

har lett till stor byggnation av passivhus. En stadsutvecklingsplan och en transportplan är 

under antagande. Kommunen ansöker om medel för att installera laddpunkter. Kommunen har 

en bilpool där kommunens bilar kan användas av privatpersoner de tider de inte behövs för 

verksamheten. 

Hinder och behov 

 

Strategisk planering är endast en liten del av en kommuns verksamhet och prioriteras ofta bort 

på grund av bristande resurser. Det som är lagstyrt kommunal verksamhet går före allt annat.  

Det är de stora systemfrågorna och rådighetsfrågorna som är svårast för kommunerna att ta tag 

i. Till exempel har kommunen har inte rådighet över kollektivtrafikförsörjning och 

prissättning. Steg 1-åtgärder för att minska fossilberoendet i transportsektorn är 

resurskrävande och prioriteras ofta ner. Kommunen menar att bilinnehavet i stort enbart 

påverkas av konjunkturen. Kommunen har rådighet över sin egen fordonsflotta men hinder 

finns för en omställning, till exempel höga priser på elbilar. Livscykelperspektiv tillämpas inte 

för investeringar i fordon så investeringsbudget är skild från driftsbudget. 

Knivsta är en expansiv kommun och utsläppen bedöms öka. Fokus bör vara på att de inte ökar 

så mycket. Det finns inget färdigt recept om hur kommunerna ska bygga hållbara mobila 

städer/kommuner och det är riskfyllt för kommunen att experimentera. Att ligga i framkant 

kräver (ekonomiska) risker som kan vara svåra för en kommun att ta. 

Möjligheter och förslag 

Kommunen har rådighet inom flera områden och kan till exempel arbeta med 

informationsinsatser genom energi- och klimatrådgivningen, bygga energieffektivt, arbeta 

med energieffektiviseringar i det egna fastighetsbeståndet, välja förnybar el och värme samt 

producera el på egna fastigheter och mark. Kommunen kan även planera för ett 

transporteffektivt samhälle och en funktionsblandad bebyggelse, möjliggöra co-working, 

planera för och upplåta mark till laddstationer och skapa förutsättningar för bilpool och 

samordnade godstransporter. 

Det kommunerna främst behöver hjälp med är resurser - inte bara nätverkande eller att ändra 

lagar. Ändrade lagar räcker inte - resurser måste också till. Det händer väldigt mycket mer när 

det finns tjänstepersoner som finns på kommunerna vars uppgift är att dra i de här frågorna. 

Viljan saknas inte, men det tar tid eftersom resurser saknas.  
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Mora kommun - 9 december 2021 

Mora kommun klassas enligt SKR kommungruppsindelning som en landsbygdskommun med 

besöksnäring. Mora deltar i Klimatkommunerna.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har tagit beslut om fossilfria placeringar och engagerade skolor. Kommunen har 

en hållbarhetsstrategi. Arbetet följs upp genom en hålllbarhetsbaromter som är en del av 

årsredovisningen. Energiförbrukningen i kommunala fastigheter har minskat från 230 till 170 

kWh/kvm. Markanvisningstävling mitt i centrala Mora, bygger p-hus och får då mer grönytor 

och så vidare. 

Hinder och behov 

Kommunen upplever att de är i händerna på andra, till exempel Trafikverket. De kämpar hårt 

för att den trafikpliktiga linjen mellan Mora och Östersund ska flyttas tillbaka från buss till 

tåg, driftstöd behövs. Skogsnäringen pekar på att omöjligt lasta timmer på järnväg om inte 

vägarna till godsterminal har säkrats. 

Dålig tillgänglighet vid busshållplatser, samt dålig säkerhet på dem, borde höjas i 

länstransportplaner. Alla gång-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder borde prioriteras över 

bilvägar. Mer stöd till länstransportplanen och fokus bort från bilarna till gck-trafikanterna, 

när bygger en väg borde gck-insatser bedömas samtidigt. Ökad trafikmängd när vägarna blir 

bättre, drabbar byar. Speciellt skolor är viktigt, många skjutsar dit. Gemensamma kriterier för 

mer säkra skolvägar behövs. Regionen saknar cykelstrategi. Parkeringsfrågor är väldigt 

känsliga. Det är svårt att skapa acceptans för att ta bort parkeringar. 

Svårt att få tag i fossilfria drivmedel i kommunen. Nu har HVO börjat komma, även några 

snabbladdare. Svårt att få med flera leverantörer i upphandling om stationstankning, avtal 

genom Adda. Försöka få till lokala leverantörer av HVO. Kunskap och beteenden hänger ihop. 

Kommunen vill arbeta med aktörerna inom drivmedelsbranschen, kanske inte kommunen som 

ska sätta upp och driva snabbladdare, men drivmedelsaktörerna ser inte alltid att de kan göra 

vinst på landsbygden.  

Möjligheter 

Upphandling: i nya lagförslaget ligger det på kommunerna att ta fram riktlinjer. Kommunen är 

i början på att ta fram riktlinjer där vi prioriterar att ställa krav. Svårt för små kommuner att få 

till riktlinjer, kunskap och resurser att möta upp och få till krav inom hela hållbarhetsområdet. 

Finns få med spetskompetens (miljö- och socialsamordnare). Man kan kanske göra riktlinjer i 

noder/nätverk/samarbeten (så som i Upphandlingsdialog Dalarna), som sedan kommunen kan 

ta hem och anta. För att kunna följa upp behövs kunskap på förvaltningarna/i verksamheten, 

kräver dialog. När det blir politiskt beslutat om riktlinjer så blir man mer benägen i 

förvaltningarna/verksamheten att ställa krav. Behövs utbildning till exempel från 

Upphandlingsmyndigheten för kravställning och uppföljning. 

För byggnaders energianvändning behövs riktlinjer så att alla har samma förutsättningar och 

kan lämna samma information till statistik. Det sker ingen kvalitetssäkring av statistik som 

samlas in från olika kommuner runtom i landet. Få bidrag för att göra mätningar, följa upp 

statistik. Myndigheterna borde ställa högre krav i datainsamlingen. 



177 

 

Piteå kommun - 15 december 2021 

Kommunen klassas som kommungruppen mindre stad/tätort. Nordens största landbaserade 

vindkraftsprojekt ligger i Markbygden i Piteå kommun. Inom energiområdet finns även 

omfattande spillvärmeomhändertagande från industrin. Projekt för vätgasproduktion som 

nyttjar spillvärmen, blir först i världen.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Sedan 1 juli 2021 rullar 13 elbussar på Piteås gator. Stadsbusstrafiken består av helt fossilfria 

bussar nu. Bussarna är långsamladdande, det hade varit en utmaning att bygga infrastrukturen 

för snabbladdare. 

Hinder och behov 

Transporter är där kommunen släpper ut mest. Utmaning att 50% av invånarna bor utanför 

tätort. Andelen transporterade mil per person är fortsatt högt. Beteendeförändringar hjälper 

föga när avstånden är så långa. Kommunen försöker dock hitta bra lösningar för en utökad 

kollektivtrafik när vi planerar. Trafikverket betalar inte längre för pendlarparkeringar, vilket 

gör att man inte vill byta till kollektivtrafik. Pite Energi håller på att ta över kommunens arbete 

med att få upp laddstolpar. Utmaning med olika betalsystem när vi vill göra 

kommunorganisationens laddstolpar tillgängliga för allmänheten.  

En utmaning i att ställa klimatkrav vid nybyggnation eftersom det finns få aktörer i den norra 

delen av regionen som kan leverera på det. 

Det finns mycket överskott av värmeenergi från industrin, värmen går inte att använda till 

annat än att värma, svårt att hitta användningsområden för all värme. 

Lärande mellan kommuner och mellan länsstyrelser för miljötillstånd. Minst lika viktigt att 

företagen har bra kompetens och kan lämna in bra ansökningar, en process tog 38 månader 

varav företaget tog 30 månader medan länsstyrelse och domstol tog 8 månader.  

Möjligheter och förslag 

Behöver arbeta mer med mobility management. Förbättringspotential i samarbetet med 

kollektivtrafiksmyndigheten (RKM och Länstrafiken). 

Satsa på vår kommun och några till, som pilotkommuner för laddinfrautbyggnad, tillskjut 

pengar för att ta fram en plattform för att utveckla att ta betalt för till exempel snabbladdare 

och många andra insatser, inklusive betalningssystem och frågor som är det en tankstation 

eller en parkeringsplats vi tillhandahåller. Kombinera med pågående projekt med Energikontor 

Norr (samarbete med flera kommuner i Norrbotten). 

Energimyndighetens projekt Uthålliga kommuner var ett väldigt bra stöd. Borde göras på 

liknande sätt igen. Kommunen fick expert-/konsultstöd, väldigt lärande och gav mycket 

inspiration. Värdefullt att få bollplanka med liknande kommuner kring energieffektivisering, 

fysisk planering, upphandling, och så vidare. Hade varit värdefullt att ha kvar ett liknande 

nätverk. När projektet tog slut försvann samordnartjänsten, vilket var synd. Men annars 

lyckades vi översätta projektet i mycket arbete därefter. 
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Skellefteå kommun - 10 december 2021 

Kommunen klassas som kommungruppen mindre stad/tätort. Kommunen växer kraftigt 

genom etableringen av batterifabriken Northvolt, vilket ger både utmaningar och möjligheter. 

Skellefteå kommun deltar i Klimatkommunerna och Viable Cities. 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har skapat samverkansplattformen Sustainable Skellefteå för både intern 

samverkan med kommunala bolag och externt med olika lokala aktörer.  

Hinder och behov 

Generell problematik när miljömål ställs mot varandra. Svårt att bedöma vad som är mest 

akut: lokala miljömål eller klimateffekter. Det behövs vägledning för kommunal nivå. 

Verksamheter som drar mycket el väljer bort fjärrvärme. Pusselbit som saknas i att få ihop 

spillvärme till fjärrvärmenätet. 

Mobilitetsnorm istället för parkeringsnorm. Även om vi på kommuner har möjlighet att justera 

p-tal, finns det i PBL att man måste bygga ett antal parkeringsplatser i anslutning till boenden, 

och så vidare. Borde ändras till att jobba med mobilitetslösningar. 

Viable Cities har medel för att arbeta strategiskt men inga medel för lösningar. Kommunen 

måste hitta finansieringen. Skellefteå är med i ett projekt som heter "Hållbara arbets- och 

tjänsteresor". Den typen av stöd är väldigt viktigt för vår förmåga att kunna få till insatserna, 

vi kan medfinansiera men blir inte av om vi inte får stödet. 

Behövs en allmän kunskapsuppbyggnad för oss alla som ska arbeta med de här frågorna, både 

kring frågorna och beräknandet, men också hur man ska argumentera med andra argument än 

siffror och pengar, hur man ska angripa frågorna. Behövs standard hur alla kommuner kan/bör 

jobba med kommunikation kring klimatfrågor.  

Möjligheter och förslag 

Stadsmiljöavtalen har varit jätteviktiga, bör fortsätta. Förlängda genomförandetiden är 

jättebra. 

Bygg- och anläggningsarbeten: som vi frågar får vi svar. Måste in i upphandlingen, för det 

avgör hela processen. När vi ställer krav så får vi entreprenörerna att leverera hållbart.  

Samarbeta mer mellan Trafikverket och kommuner. Skellefteå kommun har byggt en rondell 

åt Trafikverket, tack vare ett avtal med dem. Samordnade med ett kommunalt vägprojekt som 

var på gång och byggde alltså statlig infrastruktur åt staten, därför att då gick det snabbare och 

blev mer hållbart. Kommunen betalar för anslutningsvägarna, länstrafikplan betalade för 

rondellen. 

Energibolagen borde, som för VA-sidan, använda översiktsplan mer för utbyggnad av 

elinfrastruktur. Uppdatera översiktsplanen oftare, få med kommunala bolag och förvaltningar. 

Energibolagen tidigt i processen. 

Samverkan är svårt, bygger på tillit och är beroende av rätt person på rätt plats. 
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Stockholm stad - 15 december 2021, kortare telefonintervju med representant från 

Stockholms stad 

Stockholms kommun är Sveriges största storstadskommun, Stockholms stad. Stockholm är 

med i Klimatkommunerna och Viable Cities, samt är en av 100 klimatneutrala städer 2030 i 

EU:s Cities Mission. 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Stockholms stad driver Klimatpakten, ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och 

organisationer med 340 medlemmar från hela Stockholmsregionen. Kommunen har ett 

klimatprogram och handlingsplan för 2020-2023, målen är ett fossilfritt och klimatpositivt 

Stockholm 2040 och en fossilfri organisation 2030. Stockholm har arbetat med planering av 

”laddgator” för att påskynda etableringen av publik laddinfrastruktur, där även speciella 

flexavtal tillämpas för att inte fördröja etablering. 

Hinder och behov 

I protokoll till Klimatkontrakt 2030 anges bland annat att bidragsfinansiering krävs för 

innovationer och uppskalning exempelvis inom energi- och elförsörjningen inklusive 

laddinfrastruktur. Utvecklingsstöd och finansiering till företag behövs. 

Kommunen efterlyser möjlighet till differentierad trängselskatt och parkeringsavgift för 

utsläppsfri innerstad. Om ändringar inte möjliga: kommunicera tydligt varför. 

Upphandling: långt kvar, finns goda exempel, men finns kvar frågor kring kompetens, 

kompetensspridning. 

Möjligheter 

”Grupptryck” viktigt.   

Goda exempel finns på energieffektiviseringar för skolfastigheter, frigör pengar.  

Kortsiktigheten är annars en bromskloss. 

Nästa steg är att ställa klimatkrav och inte bara krav på klimatdeklaration. 
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Storuman – 18 november 2021 

Storuman klassas som en mindre kommun med betydande besöksnäring. Storuman är stor till 

ytan men med gles bebyggelse och en säsongsbunden besöksnäring. Kommunen präglas av 

bilberoende och långa avstånd.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Energi och klimatrådgivningen arbetar med insatsprojekt om laddinfrastruktur för att stötta 

privatpersoner och bostadsrättsföreningar att installera laddpunkter för elfordon. En allmän 

uppfattning är att elfordon inte är lämpliga i kallare orter på vintern, och mer laddinfrastruktur 

behövs för att öka laddbara fordons attraktivitet. 

Kommunen har tidigare deltagit i energieffektiviseringsprojekt finansierat av 

Energimyndigheten som möjliggjorde målsättning för transporter och energianvändning i 

bostadsbolaget. Arbetet fortsattes inte efter projektavslut 2014. En senare granskning visade 

att transporter åter ökat och drivit upp kostnader i kommunen vilket i sin tur lett till 

framtagande av en resepolicy, kopplat till en handlingsplan. Projektfinansiering har varit 

pådrivande för mycket av kommunens arbete kopplat till klimatomställning. 

Nu tas mer strategiska tag på kommunorganisationsnivå, kommungeografi samt regional nivå. 

Arbete pågår med att energieffektivisera allmännyttans byggnadsbestånd, och bygdemedel 

från vattenkraften bidrar till att energieffektivisera föreningars verksamhet. Fördjupade och 

kommunövergripande översiktsplaner har inte tagit upp klimatfrågor fram till nu, men 

kommunen har börjat arbeta med det. 

Hinder och behov 

Långa avstånd och bilberoende innebär hög tröskel för kollektivtrafik och alternativ till bil. 

Det finns låg acceptans för åtgärder som minskar fossil bilism. Kommunen ser betydande 

målkonflikter kopplat till markanvändning, i synnerhet rennäring och förnybar energi. Det 

behövs ytterligare stöd i att hantera målkonflikter från länsstyrelsen och andra parter inklusive 

nationell nivå, för kommunen har inte rådighet att fatta beslut i riksintressefrågor.  

Det finns många fritidshus med stora behov (energi, infrastruktur), samtidigt lågt värde på 

äldre fast bebyggelse som behöver investeringar i energieffektivisering med mera i 

kommunen. 

Kommunen är beroende av projektmedel för att kunna genomföra insatser och åtgärder. 

Möjligheter och förslag 

Elektrifiering av tvärbanan, inlandsbanan: Fler transporter på tåg minskar utsläpp från 

godstransporter, möjliggör för gröna transporter regionalt. 

Utbyggnad av laddinfrastruktur för att minska risk med laddbara fordon på vintern. 

Digitalisering ger alternativ till transportbehov, väl utbyggt bredband 

Utveckla stöd för att förbättra kapacitet att söka och få genomförandemedel  
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Tierps kommun - 22 oktober 2021 
 

Tierp är en mindre kommun med ca 21 000 invånare. Många av invånarna pendlar till Gävle 

eller Uppsala. Tierps kommun har flera mindre samhällen och en stor landsbygd. Tierp deltar i 

det regionala initiativet Färdplan för hållbart län i Uppsala län.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen arbetar både med att ställa om sin egen inklusive de kommunala bolagens 

fordonsflotta samt med att gynna omställningen till elektrifierade transporter för medborgare 

och besökare genom en laddplan. Även arbetsmaskiner och verktyg ställs om till eldrift. Nya 

bostäder planeras i pendlingsnära lägen och en mobilitetsplan ska tas fram. 

Kommunen ställer krav i upphandlingar och upphandlar närproducerat kött till de offentliga 

måltiderna som serveras i kommunen. Ett delningssystem för möbler i kommunorganisationen 

är under framtagande. Kommunen arbetar med energieffektivisering i egna fastigheter och all 

inköpt el är 100% förnybar. Solceller planeras anläggas. Kommunen arbetar med 

kolinbindning genom att anlägga våtmarker och kompenserar för exploaterad mark där 

grönytor har tagits i anspråk. 

Kommunen utvecklar samverkan med näringslivet genom nätverket för kvalitet och miljö. 

 

Hinder och behov 

 

Kommunen möter flera hinder kopplat till omställning till fossilfria drivmedel/fordon. Dels 

finns en oro att satsa på fel teknik vilket påverkar investeringsviljan. Infrastruktur för 

förnybara drivmedel, ej begränsat till el, saknas på landsbygden. 

Kommunen upplever att de inte kan ställa många krav i detaljplaner. När de har provat att 

ställa vissa krav och regelverket ändrats har det lett till problem längre fram. Kommunen har 

svårt att ställa krav som fördyrar då de inte får tillbaka pengarna för sådana investeringar. I 

storstäder finns en annan betalförmåga för boendena.  

Det saknas inte goda exempel utan det saknas tid och resurser att genomföra dem. Även beslut 

som tydligt pekar ut riktningen kan saknas. Mer externa medel och statlig medfinansiering för 

åtgärder behövs. Stadsmiljöavtal innebär flera problem för små kommuner. Små kommuner 

får nej till finansiering för att de inte bygger i stadsmiljö. Systemet är inte uppbyggt för små 

kommuner. Externa medel eller stöd är ofta i form av tidsbegränsade projekt vilket skapar 

problem för fortlevnad. Kommunen ser ett behov av att arbeta mer med beteendepåverkan för 

att säkerställa att nya mer klimatsmarta lösningar används. 

Gällande våtmarker upplever kommun att det är krångligt att göra restaureringar eller anlägga 

nya våtmarker. 

Möjligheter och förslag 

 

Nätverk och samverkansorganisationer är bra. Bristen är inte goda exempel och idéer. Man är 

med i ganska många nätverk. Det man behöver komma till är mer konkreta åtgärder. Att göra 

konkreta åtgärder tillsammans. 
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Uppsala kommun – 16 november 2021 

Uppsala kommun är en stor kommun med Sveriges fjärde största stad. Två universitet finns i 

kommunen och närheten till Stockholm ger en i stora delar gemensam arbetsmarknad. Uppsala 

är medlem i Klimatkommunerna och Viable Cities samt deltar i det regionala initiativet 

Färdplan för hållbart län i Uppsala län. Kommunen är ordförande i det lokala nätverket 

Uppsala Klimatprotokoll.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Uppsala har i sin budget och mål uppdrag att öka takten för klimatåtgärder. Klimat är ett av 

fyra fokusområden för kommunen. Arbetet inriktas på transporter, energi, och bygg. 

Ett kunskapsunderlag med en färdplan med Uppsala Klimatprotokoll har tagits fram inom 

ramen för samarbetet med Viable Cities. En klimatinvesteringsplan kommer tas fram i 

samarbete med Viable Cities i kommande arbete. 

Kommunens upphandling styr om till kategoristyrning och kategoristrategier där hållbarhet 

inkluderas. 

Hinder och behov 

Ett hinder som diskuteras är oro för kapacitetsbrist i elnäten vilket hindrar eller försenar 

investeringar. Utbyggnad av laddinfrastruktur är avgörande för transportsektorn. 

Ett hinder är att myndigheter ibland kommer med motstridiga besked. 

Öronmärkta medel till de kommunala bolagen för klimatåtgärder vore bra. Träffsäkerheten i 

stöd behöver förbättras. 

Uppföljning lyfts som viktigt och det behövs system för det.  

Mer klimatkrav kan fördyra byggande. Byggnormer och försäkringsmässiga frågor försvårar 

återanvändning av material. Konverteringar av lokaler kan vara en väg framåt men kan 

försvåras av olika regelverk. 

Klimatåtgärder behöver gå i takt med till exempel biologisk mångfald och så vidare. Stöd från 

myndigheter behövs för ett samlat stöd i avvägningar kring målkonflikter.  

Möjligheter och förslag 

Kommunen menar att det inte behövs inte mer samverkan utan snarare omsättning av goda 

exempel och erfarenheter. Medborgarengagemang är viktigt för att nå kommungeografiska 

mål. Acceptans behövs för politiska beslut. 

Obligatoriska klimatdeklarationer för byggmaterial är bra, blir tydlighet. Ett förslag är att se 

över möjligheter att ställa krav i bygglovsprocesser på annan mark än kommunens. 

Testverksamt/policylabb vore bra så att kommuner kan testa olika innovativa lösningar och 

sedan sprida erfarenheter.  
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Växjö kommun - 7 december 2021, telefonintervju med representant från Växjö 

kommun 

 
Växjö kommun klassas som kommungruppen större stad. Växjö deltar i Klimatkommunerna 

och Viable Cities. 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Det finns hinder mot att ställa tuffare energikrav på byggnader, till exempel småhus men 

kommunen har fått vara kreativa och jobba med gemensamma målbilder, leda och driva 

dialogmöten med de samhällsaktörer som vill vara med och bygga och utveckla Växjö. Detta 

har oftast lyckats bra.  

Kommunen använder statistik över fordon som tankas inom kommunens geografiska område, 

vilket fungerar ganska bra. Statistik över fordon registrerade i kommunen börjar bli mindre 

tillförlitlig då många fordon leasas och registreras på annan ort. För alla andra delar används 

den nationella statistiken så det finns ett starkt önskemål att få statistik och beräkningar på 

klimatpåverkan på lokal geografisk nivå.  

Upphandling: golv för vad som var okej för transporttjänster har påverkat transportörerna och 

bolagen så nu inget problem. Nu ställs krav även på de flesta inköp där det kan ingå transport 

Innovationsupphandlingar har testats och kommunen fortsätter arbeta med det. 

Hinder och behov 

Den största utmaningen för kommunen är utsläpp från transporter, Växjö är en 

landsbygdskommun där invånarna behöver bilen. Kommunen har inte rådighet över 

Trafikverkets trafikplaner som ibland står i konflikt med stadens planer för bilfria gator.  

Kommunen behöver arbeta mer med de samhällsekonomiska intäkter och kostnaderna, idag 

har man mest fokus på kortsiktiga utgifter och kostnader, behöver ändra på antalet år när 

”investeringen ska räknas hem”. 

Konsumtionssamhället mycket utmanande, hur kan vi som kommun påverka invånare. Arbeta 

med medborgar-engagemang i många frågor men svårt med normer om att uppgradera sina 

”tekniska prylar”. 

Möjligheter och förslag 

Hållbarhetsprogrammets nyckeltal följer upp alla dimensioner av hållbarhet genom 

visualisering med smileys fungerar bra.  

Ökat kravställande i lagstiftning är viktigt men också synliggöra positiva bilderna av 

utvecklingen.   

Gå vidare efter klimatdeklarationer till maxkrav för klimatpåverkan för byggnader. 

Regeringen behöver avveckla stöd/subventioner till fossilanvändning, fossila bränslen mm. 

Nätverket Viable Cities är fantastiskt. Och bra att få närmare kontakt med myndigheterna, 

men vill gärna få med även Upphandlingsmyndigheten, Jordbruksverket och Boverket. 



184 

 

Åmåls kommun - 16 december 2021 

Åmål klassas som landsbygdskommun (kommuner med mindre än 15 000 invånare i den 

största tätorten och lågt pendlingsmönster). Kommunen är medlem i Klimatkommunerna, 

deltar i del i Västra Götalands satsning med klimatlöften Klimat 2030 och ingår i Fyrbodals 

kommunalförbund. 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har bland annat mål om matsvinn och installation av solel. Man har även 

rapporterat in till Fossilfritt Sverige om mål för förnybar energi och fossilfria transporter inom 

kommunkoncernen 2030. Kommundirektören har arbetat för att Agenda 2030 ska genomsyra 

hela organisationen. För klimatet är fossilfria transporter och energieffektivisering av bostäder 

och lokaler är de viktigaste frågorna. Kommunen upplever underskott på framtida 

investeringar i sydvästra Värmland och Dalsland. Betonar att om vi ska nå klimatmålen måste 

alla Sveriges kommuner med. Det kan inte vara stora variationer på huruvida man är med i 

omställningen, beroende på vart i landet man bor, Sverige som nation måste fram i samma 

takt. 

Hinder och behov 

Förutom bilen, är boende i kommunen beroende av allmänna kommunikationsmedel till andra 

orter, men finns inte med i den kommande planen som Trafikverket presenterat: E45:an 

nedprioriterad och det råder brist på investeringar i att lägga över gods- och persontrafik till 

spårbunden trafik. Kommunen upplever svårigheter att påverka kollektivtrafiken (Västtrafik). 

Kommunen upplever publik laddinfrastruktur som en svår och komplicerad fråga, har inget 

eget energibolag som kan driva frågan. Kommunen ser inget marknadsintresse för 

drivmedelsoperatörer för biogasmack trots E45 och Klimatklivet. Skolskjutsupphandling 

kunde inte ställa ska-krav på fossilfria bränslen eftersom det inte fanns något tankställe för 

fossilfria bränslen (biogas).  

Den person som arbetar med upphandlingar har svårt att hinna med uppföljning och ställa 

krav. Det saknas tid/resurser/personal för en tvärsektoriell grupp inom kommunorganisationen 

som arbetar upp en rutin att söka medel. 

Möjligheter och förslag 

Publik laddinfrastruktur: vägledning anpassad för mindre kommuner: vem gör vad? Förslag på 

färdiga modeller hur långt en kommun kan gå, vilka betalmodeller man ska använda, var får 

man placera laddstolpar enligt lagstiftningen olika kalkyler för vad det kan kosta. 

Kommunen gör en del gemensamma upphandlingar med andra kommuner. Kommunens 

teknik- och fritidsförvaltning är gemensam med Säffle kommun, samarbete mellan två 

”kommunkulturer” och två länsstyrelser har gett bredare perspektiv och förståelse. 

Lätt att göra projekt där de sparar pengar eller får in fler inkomster, som: minskat matsvinn, 

bilpool med kommunens bilar för eftermiddagar och kvällar. Stöd för konvertering bort från 

direktverkande el är viktigt. 
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Älvkarleby kommun – 19 oktober 2021 

Älvkarleby kommun är en mindre kommun med en befolkning på knappt 10 000 personer. 

Många av invånarna pendlar till Gävle eller Uppsala för arbete. Älvkarleby deltar i det 

regionala initiativet Färdplan för hållbart län i Uppsala län.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har gått igenom strategier, mål och planer och identifierat vilka som har bäring på 

klimatfrågor, däribland kommunens energistrategi, tillväxtstrategi och miljömål samt det 

kommunala bostadsbolagets miljöpolicy. Kommunen avser att börja arbeta mer för att främja 

laddstationer. 

Vid upphandlingar/avrop av fordon ska LCC-kalkyler genomföras. Kommunen verkar för mer 

lokalproducerat genom sina livsmedelsupphandlingar och har ett eget ramavtal för begagnade 

möbler samt en möbelpool. 

Hinder och behov 

Älvkarleby kommun beskriver att skarpare krav med relevant lagstöd som styrmedel skulle ha 

effekt för lokal och regional klimatomställning men att det behövs riktade ekonomiska 

resurser för mindre kommuner för att effektivisera klimatomställningsarbete. Diskrepans 

mellan vilka krav som ställs på kommuner och de resurser som ges från regeringen för att 

kunna genomföra dessa är ett dilemma för små kommuner. Även för att kunna öka 

medborgarengagemanget i klimatomställning behövs mer resurser.  

Mellankommunala utbyten oerhört viktigt för småkommuner att ha resurser (främst tid) att 

genomföra klimatomställningen. Det behövs en samverkande kraft som möjliggör samarbete i 

regioner och mellan kommuner, till exempel länsstyrelsen. 

Små kommuner har begränsade resurser och behöver prioritera mellan insatser. Ett ytterligare 

hinder är när externa medel och resurser ges utifrån invånarantal vilket försvårar för små 

kommuner att genomföra åtgärder till exempel gällande utveckling av fossilfri mobilitet. 

Det är en avvägning när en livscykelanalys görs. Oftast ser man på investeringar ur korta 

perspektiv. Det saknas incitament för energi- och resurseffektivitet. 

Möjligheter och förslag 

Kommunen och de kommunala bolagen ser att de har störst möjlighet att minska utsläpp inom 

den egna verksamheten, till exempel genom övergripande riktlinjer och upphandlingar samt 

informationsinsatser och tillsyn av externa verksamheter. 

Värdera klimatåtgärder högre än invånarantal i länsplanen 

Belysa ytterligare klimatpåverkansfaktorer i planbeskrivningen. Tvingande att exploatörer 

måste hålla sig till klimatfrågorna som beskrivs i planbeskrivningen. Ge planbeskrivning 

juridisk dignitet tillsammans med plankarta.  

Satsning på kollektivtrafik: subventionerade resor 
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Östhammars kommun – 24 november 2021 

Östhammars kommun är enligt SKRs kommunindelning en större kommun nära en större stad 

(Uppsala). Det är en kommun med flerkärnig ortstruktur och en stor andel boende på 

landsbygden. I Östhammars kommun finns energiproduktion genom Forsmark kärnkraftverk. 

Det finns även flera industrier. Östhammar deltar i det regionala initiativet Färdplan för 

hållbart län i Uppsala län.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Östhammars kommun arbetar med hur de ska minska klimatpåverkan från bygg- och 

anläggning. De har utrett hur de ska bygga nybyggnationer med klimatfokus och satsar på att 

nå upp till kriterierna i silver-klassificering. Livscykelkostnadsanalyser används och är med 

redan från upphandlingsskedet vid ombyggnationer och nybyggnationer. Kommunen arbetar 

även för att minska energianvändningen i sina byggnader. Kommunen satsar mycket på 

solceller och har en plan för kommunens egna byggnader samt arbetar för inspirera och 

uppmuntra kommunmedborgare till att installera solceller.  

Kommunen ser att översiktsplaneringen har en roll i klimatomställningen. Översiktsplanen 

kan till exempel bidra till att minska fossila transporter genom att ny bebyggelse placeras i 

närhet till kollektivtrafikstråk och krav på utbyggnad av gång- och cykelvägar i 

nyexploaterade områden. 

Hinder och behov 

Det är resurskrävande att ställa och följa upp klimatkrav i upphandlingar. Det finns även brist 

på kompetens hos beställare. 

Olika betallösningar för elbilsladdning försvårar 

Behov av statligt engagemang för att stödja investeringar och stimulera efterfrågan på 

sjötransporter av gods 

Oro för kapacitetsbrist i elnäten gör att man avstår från upphandlingar med inriktning på 

eldrift  

Behov av kommunövergripande sammanhang för samverkan med näringsliv 

Behov av fortsatt utveckling av Upphandlingsmyndighetens stöd 

Behov av finansiella stöd, till exempel omställningsstöd för underhåll av äldre lokaler 

Möjligheter 

Energieffektivisering har många fördelar, sparar pengar och minskar utsläppen av 

växthusgaser 

Stor rådighet och möjlighet att minska kommunorganisationens utsläpp genom att ställa om 

fordonsflottan. Stort engagemang hos medarbetare har påverkat politiken. 

Digitalisering av kommunens arbete ger mindre resor 

Stora industrier och företag driver på klimatarbetet i kommunen 
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7.4 Bilaga 4 Sammanfattning av inspel från länsstyrelserna via årsrapporten för 2021 

samt kort om de regionala klimat- och energistrategierna 

 

Länsstyrelserna fick möjlighet att lämna inspel till de tre parallella utredningarna för underlag 

till kommande klimatpolitiska handlingsplan via frågor i inrapporteringsmallen för årsrapport 

2021 (januari 2022): 

1. Vad ser ni som de tre största hindren eller möjligheter som bör förstärkas för åtgärder lokalt 

och regionalt som ger en snabbare minskning av klimatpåverkande utsläpp från 

transporter? Var gärna så konkret som möjligt. 

2. Vilka ser ni som de viktigaste styrmedlen och åtgärderna som skulle behövas för att minska 

hindren och öka möjligheterna för snabbare minskning av klimatpåverkan från 

transporter. Utgå från ert svar på fråga 1.  

3. Vad ser ni som de tre största hindren eller möjligheter som bör förstärkas för åtgärder lokalt 

och regionalt som ger en snabbare minskning av klimatpåverkande utsläpp exklusive 

transporter? Var gärna så konkret som möjligt. 

4. Vilka ser ni som de viktigaste styrmedlen och åtgärderna som skulle behövas för att minska 

hindren och öka möjligheterna för snabbare minskning av klimatpåverkan exklusive 

transporter. Utgå från ert svar på fråga 3.  

5. Ser ni att dagens uppföljningsmöjligheter lokalt och regionalt är tillräckliga för att se om 

klimatarbetet är på rätt väg? Om inte, har ni förslag på förändringar och förbättringar? 

Konkretisera gärna vilken/vilka aktör(er) som borde ansvara för förändringarna. 

6. Ser ni skäl till att stärka eller förändra någon form av samverkan eller samarbete mellan er 

och näringslivet på regional nivå? Kan ni ge några exempel på vilka dessa förändringar 

skulle kunna vara? Om det finns i rapportform tar vi gärna emot referenser.  

7. Har ni någon gång identifierat några flaskhalsar eller hinder i arbetet med 

klimatomställning i era interna arbetsprocesser eller i arbetsprocesser gentemot den 

nationella nivån? Om det finns i rapportform tar vi gärna emot referenser. 

Nedan återges sammanfattande svar för respektive fråga. 

1. Största hinder för området transporter 

 

Små kommuner har svårt med kunskap/resurser, till exempel fysisk planering, bygga och styra 

infrastrukturen för minskad klimatpåverkan genom effektivare och fossilfria transporter, 

inklusive nya typer av transporter (exempelvis små elfordon och elcyklar). Brist på bland 

annat snabba cykelvägar med flera filer.  

Otydliga ansvar för att planera för transporteffektivitet i fysisk planering och 

infrastrukturplanering. Kommunerna och regionerna behöver stöttning/utbildning inom energi 

och klimat kopplat till fysisk planering, hur de kan arbeta mer med energi och 
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klimatsynpunkter för länstransportplan, översiktsplan, trafikplan, MKB-avgränsningar, 

detaljplaner med flera. 

Statliga myndigheter är dåligt samordnade, Länsstyrelsen har inga uppdrag att jobba med 

transportsystemets omställning, ingen myndighet har helhetsansvar för mobilitet och 

transporteffektivitet. Prioritering av funktionsmålet hindrar klimatarbete. Länstransportplaner 

är inte synkade med klimatmål och det råder bristande integrering med övrig regional 

planering. 

Små kommuner har svårt att ta del av pengarna/projekt som finns att söka inom området, 

exempelvis stadsmiljöavtal för att bygga ut cykelvägar och så vidare. Stöd via storregionala 

projekt blir viktigt då kommunerna generellt inte har några ”egna” resurser eller tillräckligt 

med kunskap för detta. 

Vanligtvis ser kommunen det inte som en del av sitt uppdrag att arbeta med tank- eller 

laddinfrastruktur. 

Fortfarande finns det subventioner som skatteregler som driver mot fortsatt användning av 

fossila råvaror.  

Brist på hållbart producerade drivmedel, bland annat på grund av målkonflikter. Kortsiktiga 

stöd.  

Elnätens kapacitet utgör hinder för utbyggd laddinfrastruktur.  

Förnybara drivmedel och publik laddning på landsbygden är inte marknadsmässigt lönsamt 

och de som söker stöd från Klimatklivet får vanligtvis avslag på grund av för låg klimatnytta 

då antalet som tankar/laddar sina fordon är färre än när placeringen är vid större stråk. 

Avsaknad av service på landsbygden ger ökade transportbehov. 

För långsam uppföljning givet den korta tiden till transportmålet, brist på relevanta lokala och 

regionala indikatorer. Kolada inkluderar inte alltid hyrda/leasade fordon, så andel miljöfordon 

kan bli missvisande. Andel fordon kan också vara något annat än körsträckor och utsläpp, till 

exempel om dieselfordonen kör längre än laddhybriderna. 

2. Styrmedlen och åtgärder som behövs inom transportområdet 

 

Långsiktiga spelregler, se längre än 2030-målet. Tillämpa fyrstegsprincipen. 

Offentlig sektor behöver skarpare krav om minskade utsläpp från egna och upphandlade 

transporter, vilket bör följas upp årligen med samlad statistik för fordon och 

drivmedelsanvändning.  

Förtydliga kommunernas ansvar för transport- och infrastrukturplaneringen. Tydligare 

målstyrning för klimatmålen i styrmodellen och transportmålen, inklusive för 

länstransportplaner. Detta bör även inkludera justering av samhällsekonomiska 

beräkningsmodeller, till exempel Trafikverkets ASEK, utifrån klimatmålen. PBL bör 

inkludera transporteffektivitet. Följ upp detaljplaner. 

Kommunerna, framförallt de mindre, behöver ökat stöd, vägledning och mer resurser för 

genomförandet så alla har samma chans att söka de bidrag/projekt som finns inom området. 

De behöver även ökad beställarkompetens (till exempel regionala forum). 
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Förbättrad lokal och regional statistik och framtagande av indikatorer som underlättar 

uppföljning av arbetet för klimatmålet för transporter på kommun- och länsnivå. 

I regleringsbrevet för Länsstyrelsen ge mer fokus åt energi och klimat i fysisk planering. 

Ökade satsningar på transporteffektivitet behövs, inklusive gynna samåkning och beteende 

som påverkar bilnormen, även tvingande styrmedel. Samverkan behövs mellan stat, 

kommuner, akademi och näringsliv för att hitta lösningar. Skatteregler som gynnar effektiva 

och klimatsmarta transportval.  

Främja delningstjänster (inklusive för godstransporter som till exempel samordnad 

distribution) samt gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive fler GC-vägar samt 

parkeringsstrategier som styr mot alternativ till bil. Främja tillgänglighet inklusive flexibel 

arbetsplats. 

Ökad utbyggnation av laddinfrastruktur och tankstationer för hållbara drivmedel. Proaktiv 

elnätsutbyggnad, tät dialog mellan mest berörda parter. 

Konvertering av dagens fordonsflotta.  

Förenkla ansökningar om stöd för biogaslastbilar och elmaskiner via snabbspår typ Ladda 

Bilen eller Klimatklivet.  

Avveckla subventioner som går till användning av fossila råvaror/drivmedel och 

resurskrävande transportslag (inklusive parkeringar). Höjd koldioxidskatt och beskattning som 

fordonsskatt för fossildrivna fordon, kompensation för resurssvaga grupper. 

3. Förutom transportområdet, hinder för lokal och regional omställning 

 

Saknas klimattjänst på kommuner, mottagare/kontakt, främst för små kommuner, vilket också 

medför små möjligheter att ta emot stöd och vägledning från länsstyrelser, regioner, nationella 

myndigheter och andra aktörer.  

 

För långsam utbyggnad av elnätskapaciteten och förnybar el. 

Saknas medel för energi- och resurseffektivisering. Avfallshierarkin styr inte. 

Saknas tillräckliga styrmedel för klimatsmarta bygg- och anläggningsprojekt, för klimatsmarta 

infrainvesteringar och för cirkulärt tänk inom jordbruk, livsmedelsproduktion och industri.  

Saknas starka ekonomiska styrmedel för att 'straffa' avsteg från Boverkets energikrav eller 

utlovad energiprestanda. 

Målkonflikter för biomassa samt begränsade resurser. 

Brist på mål och uppföljning inom konsumtionsområdet gör det svårt att bedriva ett relevant 

arbete. 

Verksamhetsutövare ser inte faktiska kostnader från klimatutsläppen. 
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4. Viktigaste styrmedlen förutom transportområdet 

 

Styra via upphandling till exempel bygg- och anläggningsprojekt. Arbeta mer med minskad 

klimatpåverkan från livsmedel inklusive markanvändning och djurhållning. Stöd för 

kolinlagring. 

Ett nationellt mål för konsumtionsbaserad klimatpåverkan. Nationella stödsystem för att stödja 

grön omställning med fokus på försörjningsgrad och säkerhetspolitik.  

Satsa mer på energieffektivisering för befintliga byggnader. Investeringsstöd. LCC. 

Tillvaratagande av restenergi. 

Tydliggör mål och ansvar för elektrifiering regionalt, inklusive länsstyrelsens roll och 

regionala vindkraftsanalyser. Snabbare tillståndsgivning på elnätsområdet och för förnybar 

energi, till exempel genom samlad bedömning av lämpliga vindkraftsetableringar. 

Stöd för kommuners framtagande av lokala energi- och klimathandlingsplaner. Ökad tillsyn 

för lagen om kommunal energiplanering. Länsstyrelsen kan få uppdrag om stöd, vägledning 

och uppföljning.  

Utveckla Klimatklivet för fjärrvärme, spillvärme, kraftvärme. 

Inrätta ett bonus-malus-system som kompletterar utsläppshandel för verksamheter med 

miljötillstånd plus för byggnation. 

Subventioner och stöd till företag för att ersätta fossil gas, samt ökad koldioxidbeskattning. 

Stöd för lagring av energi, förutom produktion och distribution. 

Bättre utformade stöd för mikroföretag och ideella föreningar.  

Styrmedel för ökad utsortering och återanvändning av mer än förpackningar. 

Koordinering mellan styrmedel för ökad biomassaanvändning med styrmedel och åtgärder för 

biologisk mångfald. 

5. Uppföljningsmöjligheter lokalt och regionalt  

 

Bättre och mer enhetlig statistik behövs för lokal och regional uppföljning, inklusive 

konsumtion lokalt. Eftersläpningen är problematisk, liksom sekretess. Länsstyrelsen borde inte 

behöva finansiera datainsamling (sker idag för länsvisa och kommunala energiflödesdiagram). 

Energieffektivisering byggnader svårt följa upp. Schabloner för olika typer av åtgärder skulle 

underlätta. 

Behövs andra indikatorer som till exempel drivmedelstatistik. 

Bedömningar behövs av effekt på lokal och regional nivå av redan tagna beslut, exempelvis i 

samverkan mellan Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Klimatpolitiska rådet.  

Saknas lokal data kring LULUCF. 
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6. Samverkan Länsstyrelserna och näringslivet 

 

Behövs ökad kapacitet för att stödja näringslivet, inklusive medfinansieringsmöjligheter för 

projekt. Ökad samverkan med Almi med flera. 

Tänkbart uppdrag till Länsstyrelsen för regionalisering av Fossilfritt Sveriges handlingsplaner. 

Saknas på sina håll naturlig motpart inom näringslivet för klimat- och energifrågor, men på 

andra håll god samverkan i råd och nätverk. 

7. Hinder i arbetet internt eller mot nationella nivån 

 

Många länsstyrelser betonar svårigheterna med ryckig finansiering för Länsstyrelsens energi- 

och klimatarbete. 

Behöver tydliggöras att bland annat integrering av klimat och energi berör samtliga 

Länsstyrelsens verksamheter.   

Ökade krav behövs på energitillsyn enligt miljöbalken och PBL. Ökade krav i lagen om 

energikartlaggning.  

Det behövs mer stöd för hantering av målkonflikter i klimatarbetet. 

Det behövs mer resurser till Trafikverket och Energimyndigheten för samverkan med 

Länsstyrelsen i klimatfrågor. 

 

 Kort om de regionala klimat- och energistrategierna som finns för respektive län 

 

De regionala energi- och klimatstrategierna som finns för respektive län kan nås via 

https://www.leks.se/regionala-strategier/ 

Länsstyrelserna ansvarar för framtagande av länsvisa energi- och klimatstrategier 

(regleringsbrevet för 2019) och ska enligt regleringsbrevet för 2022 samordna och leda det 

regionala arbetet med genomförandet. Nedan återfinns en enkel översikt över strategierna och 

tillhörande regionala åtgärdsprogram eller motsvarande. 

• Strategierna är framtagna i olika typer av samverkan till exempel med regionen, 

kommunerna och olika typer av bredare miljö/klimatråd eller klimatsamverkan.  

• Ska utgöra vägledning för kommunernas arbete bland annat med översiktsplaner, samt 

för regional utveckling inklusive regionala utvecklingsmedel och länstransportplaner 

med mera, inklusive satsningar i Klimatklivet.  

• Trender över utsläpp inom olika sektorer i länet redovisas och vanligen också 

energiflöden för länet, dock med vissa års eftersläpning eftersom regional statistik inte 

går att få snabbare på enkelt sätt i dagsläget. 

• Strategierna tar upp oftast upp områdena resor och transporter, energiförsörjning, 

samhällsplanering och konsumtionsbaserade utsläpp. För de län där det är relevant tas 

även aspekter upp kopplat till industrin respektive jord- och skogsbruk inklusive ökad 

https://www.leks.se/regionala-strategier/
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kolinbindning. Upphandlingskrav betonas vanligen, liksom vikten av innovation och 

utveckling. 

• Regionala mål formuleras vanligen kopplat till de nationella målen för klimat och 

energi, som avser territoriella utsläpp. Regionala utvecklingsstrategier kan ha mål om 

fossilbränslefri geografi 2030 och fossilbränslefria offentliga organisationer innan 

dess. Andra exempel på mål/visioner är klimatneutralt län 2030 eller 2035. 

• Många län har en koldioxidbudgetberäkning som visar att de fossila utsläppen 

behöver minska med ungefär 16 procent per år. 

• Länen har klimathandlingsplaner eller åtgärdsprogram/färdplaner i olika form, ibland 

som en del av åtgärdsprogram där samtliga miljömål ingår, vissa är under revidering 

eller framtagande. Uppföljningen varierar i form och frekvens. Många olika projekt 

pågår i respektive län i olika former av samarbeten, inte sällan med hjälpa av externa 

medel till exempel från Energimyndigheten eller via regionalfonderna. 

• Vikten av effektivisering av transporter och energi betonas. Exempel ges inom 

energiområdet är ventilation, lokalvärme och produktionsprocesser för byggnader och 

verksamheter. Exempel för effektivare transporter och tillgänglighet som ges kan vara 

främjande av resurseffektiva färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik, ökad 

digital tillgänglighet, samordnade godstransporter med mera.  

• Kopplingen till samhällsplanering (inklusive länstransportplaner) betonas, exempelvis 

i Värmlands strategi, som under rubriken Planera för framtiden skriver: 

”Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för att kunna förbereda oss på de 

förändringar som omställningen innebär, och för att underlätta en livsstil med låg 

klimatpåverkan. Hur bostäder, service och infrastruktur planeras har stor påverkan 

på behovet av att resa i vardagslivet för de som bor och verkar här. Behovet av egen 

bil kan minska om planering av kollektivtrafik och cykelinfrastruktur integreras i 

planeringen av nya eller utbyggda bostadsområden. Något som även underlättar för 

de som saknar möjlighet att köra bil att bo i området, och därmed bidrar till ökad 

jämlikhet. I tätorterna innebär satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik att ytor 

frigörs, så att attraktiva stadsmiljöer kan skapas där det är enkelt att leva och röra sig 

utan bil. Utanför tätorterna kan utvecklingen av serviceorter, med samlad service för 

boende och företag i bygden, som samordnas med kollektivtrafiknoder underlätta 

möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Det stärker utvecklingen både på 

orten och i den kringliggande bygden, samtidigt som möjligheten att nå service och 

handel med kollektivtrafik, och på kortare sträckor även genom gång och cykel, även 

underlättar för de på landsbygden som inte har tillgång till bil.” 

 

Länsstyrelsen Skåne konstaterar i sin strategi att ”Plan- och bygglagen ger inte 

möjlighet att förhindra eller begränsa utbyggnad enbart av klimatskäl. Länsstyrelsen 

saknar effektiva verktyg för att påverka kommunernas fysiska planering i klimatsmart 

riktning. Lagstödet för att begränsa klimatpåverkan vid tillståndsprövning av 

miljöfarliga verksamheter är svagt, vilket medfört att praxis inte kunnat skapas. Det 

är därför relevant att se över lagstiftningen. Det finns även behov av att tidsbegränsa 

fler tillstånd för att på sikt kunna ompröva verksamheter och därigenom begränsa 
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utsläppen genom att ställa hårdare krav när ny teknik utvecklas och ny kunskap om 

effekter framkommer. 

Utdikade våtmarker läcker stora mängder koldioxid och återvätning av dikade 

våtmarker är av mycket stor betydelse för att nå målet om Begränsad klimatpåverkan 

till 2030. I Skåne skulle arbetet med 20 våtmarker påbörjats sommaren 2021, men 

bidraget drogs in.” 

• Strategierna kopplar ofta till regionala planer för infrastruktur för förnybara drivmedel 

och laddbara fordon, vars framtagande var ett uppdrag i regleringsbrevet till 

länsstyrelserna för år 2018 och 2019. 

• Flera tar upp vikten av tillräcklig elnätskapacitet samt att framtidens energisystem är 

robust och resilient genom att vara flexibelt. En del tar upp målkonflikter kring 

utbyggd vindkraft och större solcellsparker. 

• Flera läns strategier kopplar till cirkulär ekonomi och vikten av breddade avfallsplaner 

inklusive avfallsförebyggande, till exempel Örebro läns strategi som anger att det 

behövs ”nya affärsmodeller där restprodukter inte längre är avfall utan nya råvaror”. 

Kronobergs län föreslår att resurshushållningsplaner upprättas istället för 

avfallsplaner. 

• Örebro läns strategi lyfter även fram barn och ungas syn på framtiden och klimatet. 

”Det som idag betraktas som livskvalitet utifrån dagens ohållbara konsumtion och 

livsstil måste ersättas med andra värden. Här kan exempelvis länets kulturliv och 

naturvård spela en viktig roll genom att erbjuda sådana värden och en alternativ, mer 

hållbar konsumtion.” Även andra län, som Västmanland, tar upp etiska aspekter som 

generationsperspektivet, rättvisa och ansvar. 

• Målbilder finns i olika form, exemplet nedan är från Värmlands län: 
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7.5 Bilaga 5 Aktörer som deltagit i dialoger och möten 

 

Kommuner 

Enköpings kommun  

Eskilstuna kommun 

Gotland kommun 

Göteborgs stad  

Heby kommun  

Håbo kommun 

Knivsta kommun 

Mora kommun 

Uppsala kommun 

Piteå kommun 

Skellefteå kommun 

Stockholms stad 

Storuman kommun 

Tierps kommun 

Växjö kommun 

Åmål kommun 

Älvkarleby kommun 

Östhammars kommun 

Regioner 

Region Uppsala 

Västra Götalandsregionen 

Region Skåne 

Region Örebro 

Region Östergötland 

Myndigheter 

Boverket 

Energimyndigheten 

Formas 

Försvarsmakten 

Jordbruksverket 

Jämställdhetsmyndigheten 

Konjunkturinstitutet 

Länsstyrelserna 

Naturvårdsverket 

Skogsstyrelsen 

SMHI 

Tillväxtanalys 

Tillväxtverket 

Trafikanalys 

Trafikverket 
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Transportstyrelsen 

Upphandlingsmyndigheten 

Vinnova 

Universitet 

Blekinge tekniska högskola 

Kungliga tekniska högskolan 

Linköpings universitet 

Luleå tekniska universitet 

Mittuniversitetet 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Uppsala universitet 

Andra organisationer och aktörer 

2050 

Agenda 2030-samordnaren 

BioDriv Öst 

CC Build (IVL Svenska Miljöinstitutet) 

Drive Sweden 

Energikontoret Mälardalen 

Fossilfritt Sverige 

Föreningen för samhällsplanering 

Klimatkommunerna 

Kommittén för teknologisk innovation & etik (KOMET) 

LRF Mälardalen 

Naturskyddsföreningen 

Rådet för hållbara städer 

Sveriges kommuner och regioner 

SVID Förnyelselabbet 

Tekniska verken 

Uppsala Vatten 

Viable Cities 

Näringsliv 

Fiskeby 

Logistika 

Riksbyggen 

Saint Gobain Gyproc 

Stena Recycling 

Uppsala taxi 
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7.6 Bilaga 6 Samverkan och dialog: Kick-off möte, temamöten inklusive 

samhällsplaneringsworkshops och hearings 

 

Beskrivning av större samverkansmöten och workshops genomförda under uppdragets gång: 

• Kick-off webbinarium juni 2021, inspel från deltagare. 

• Tematiska möten som genomförts höst/vinter 2021/2022 inklusive summering av 

samhällsplaneringsworkshops.  

• Beskrivning av inspel från de två hearings som genomfördes mars 2022, en för 

företag och en för offentlig sektor.  

 

Kick-off webbinarium 18 juni 2021 

Arbetet med uppdraget inleddes med ett webbinarium för att informera intressenter om arbetet 

och samla initiala inspel som en del av underlaget för det fortsatta arbetet.  I programmet 

ingick en presentation av uppdraget, presentationer från stödmyndigheterna, Region Uppsala, 

SKR och Klimatkommunerna, därefter gruppdiskussioner med olika teman. 

Deltagare: Länsstyrelserna, LEKS, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Region Uppsala, 

Boverket, Trafikverket, Upphandlingsmyndigheten, Trafikanalys, STUNS, Energikontoret i 

Mälardalen, BioDriv Öst, kommuner, SKR.  

Samlade inspel och kommentarer: 

Vilka områden har störst potential för minskade utsläpp?  

- Transporter, bygg- och anläggningsprocessen inkl arbetsmaskiner, energikrävande 

industri, konsumtion, jordbruk, avfall.  

Potential i planering 

- Hela resan-perspektivet behöver genomsyra från översiktlig planering till detaljplanering 

och genomförande. Såväl som på regional som lokal nivå. Ökad rådighet kan krävas i 

fysisk planering för att gynna hållbart resande, men det krävs även beteendeförändringar. 

- Kommunerna har stor inverkan på planeringen av vindkraften. Eftersatta elnät och långa 

processer inom elnätsutbyggnaden kan vara ett hinder för att få till mer vindkraft. Finns 

också ofta konflikter med andra markanvändningsfrågor eller skyddsområden där nya 

ledningar ska dras. De utredningar som pågår nu (t.ex. om regelverk, vindkraft och 

elektrifieringsstrategi) är viktiga. 

Utanför de territoriella: Konsumtionens utsläpp, kolinbindning 

- Ökad utbildning och info kring hållbar konsumtion. Redan idag finns regionala program 

för kommunerna att anta/ställa sig bakom, samt regionala energi- och klimatråd etc. 

- Kolsänkor och kompensationsåtgärder bör arbetas mer med, ex. genom utlysningar för att 

genomföra projekt inom området. 
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Upphandling ett viktigt verktyg (egen omställning, utveckla marknaden) 

- Smidig uppföljning behövs, både för köparens och säljarens skull. Branschorganen är 

viktiga som samlande kraft, inte uppfinna hjulet gång på för varje upphandling. Att en 

köpare av fossilfria transporter ska gå igenom tankningslistor känns primitivt. Regionerna 

samarbetar i fråga om uppföljning (dock verkar Hållbarhetskollen inte omfatta klimat, 

utan arbetsrätt, miljöskyddslagstiftning och korruption), det skulle även kommunerna 

behöva göra. Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek har också förslag upp 

uppföljning. Incitament behövs för att ställa klimatkrav (och övriga hållbarhetskrav) – t ex 

fossilfri plast kostar mer. Hur motivera det när varje enskild upphandling inte utgör så 

många kg koldioxid, i en kommun med trängd ekonomi? Inte effektivt att ställa 

klimatkrav på alla upphandlingar, det behövs (av resursskäl) prioritering: t ex transporter, 

bygg&anläggning, plast och livsmedel. Samarbete flera kommuner.  

- Det behövs ökad efterfrågan på hållbara varor och tjänster. Det måste vara lönsamt att 

ställa om. Intresset att gå mot klimatsmarta lösningar är stort hos marknaden. Viktigt att 

ge den utvecklingen utrymme. Samtidigt som man har stor fokus på innovation är det 

stora brister i grundläggande tekniska lösningar och system. Hur ska man innovera om 

grunden inte är i ordning (fastighetsteknik, vatten och avloppssystem, utomhusbelysning 

osv. osv.)? Kan man styra med bättre tillämpning av befintliga lagar och uppföljning av 

laguppfyllnad, t ex tillsyn. Behövs bred politisk förankring och uppbackning i 

omställningen. 

Vad ska vi ta vara på? Möjligheter att bygga vidare på, fungerat bra  

- Teknisk utveckling, byggteknik, kommunikationsteknik, effektivisering, möjlighet att 

ställa om till kraftvärme, upphandling, biogas, ökad kolinlagring via gröna näringar, 

planverkstäder mellan länsstyrelse och kommuner i tidig dialog.  

- Klimatklivet och andra ekonomiska styrmedel.  

- Krav i markanvisningar.  

- Tydlig målbild och vägledning från exempelvis Fossilfritt Sverige.  

- Visa på vinsterna med en samhällsomställning, medborgare vill mer än vi ofta tror.  

- Funkat bra när andra mervärden synliggörs än klimatnytta, ex ökad trygghet, folkhälsa 

samt jämställdhet.  

- Nätverkande, gemensamma projekt med Energikontor m fl.  

Identifierade behov och hinder 

- Energieffektivisering är den största utmaningen. Kan man frigöra energi från fastigheter 

kan den användas på andra områden. Kan behövas nya energieffektiviseringsstyrmedel för 

vissa kommuner, morot motsvarande tidigare energieffektiviseringsstödet. Effektfrågan är 

också grundläggande för omställningen. 

- Behövs politiska beslut och en tjänstemannaorganisation med kompetens och resurser att 

genomföra. Det finns behov av gemensamma (regionala/flera kommuner) strategiska 
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dokument som verktyg i arbetet, utöver de lokala styrmedel som finns idag. Bra med ett 

stöd även för det strategiska arbetet, mindre kommuner har väldigt få resurser. 

- Hinder som behöver minska är målkonflikter med andra hållbarhetsaspekter samt risk för 

initialt högre kostnader, bristande kunskaper hos olika aktörer, att klimatfrågan kommer in 

för sent i planeringen och man har låst fast sig i vissa val, ovana för organisationer att 

arbeta tvärsektoriellt förhindrar att hitta synergier och lösa målkonflikter, finns för starka 

inlåsningar i tidigare tekniker/beslut som kan hindra. Rädsla/osäkerhet för felsatsningar t 

ex drivmedelsalternativ (el/biogas/annat...).  

- Outsourcing av viktiga funktioner har blivit ett problem på det sättet att offentliga 

organisationer inte längre har den kompetensen som krävs för att göra tekniska 

upphandlingar av lite med komplex karaktär. Rädslan att göra fel hindrar genomförande. 

- Minskat resande kräver en grönare närmiljö, "att leva där du bor". 

- Brist på långsiktigt och komplext tänkande och handlande. Brist på hur man omsätter i 

handling, t ex Agenda 2030. Lätt att skriva under dokument men saknas ofta 

handlingsplaner. 

- I vissa län svårt att bygga ut laddinfrastrukturen enbart på marknadsmässiga grunder. Där 

är Trafikverkets utlysningar om snabbladdare mycket viktiga. 

- Behov av bredband på landsbygden (om digitala lösningar inte finns ger det resbehov). 

- Investeringsstöd till kraftvärme, laddinfrastruktur.  

- Översyn av PBL och annan lagstiftning för att öka möjligheten till styrning mot lägre 

klimatpåverkan.  

- Ökad samverkan och kunskapsdelning så att kommunerna kan bygga vidare på varandras 

redan pågående arbete/kunskapsutveckling.  

- Använda checklistor för klimat i planeringen. Ökad uppföljning, bl a av upphandling. 

Behövs en aktiv stödfunktion centralt för alla kommuner att tillgå.  

- Hårdare tryck från nationell nivå men med stöd via tex ekonomiskt stöd.  

- Klimatklivet kan användas som ekonomiskt stöd för konvertering till andra drivmedel. 

- Samordnad varudistribution: politiskt stöd, kompetensutveckling inom kommuner som 

inte ingår redan i kluster. 

- Använd lagstiftningen genom tillsyn och prövning med stöd av miljöbalken. 

- Att allt drivs i kortsiktiga projekt kan också bli ett stort problem om inte projekten har en 

långsiktig vision om den förändring man vill uppnå. Ofta mycket snack och lite verkstad. 

Oförmåga att ta fram ekonomiska beslutsunderlag utifrån projekt med miljökoppling är ett 

också ett hinder, tjänstepersoner har ett ansvar att stödja politiker i deras beslutsfattande. 

- Tillgång till data viktigt för att många analyser ska kunna genomföras. 

- Peka med hela handen, för svag styrning från kommunen och nationellt. 



200 

 

- Vi måste skynda på beslutsprocessen för att få till laddinfrastruktur, gör tydliga 

laddinfraplaner. 

 

Tematiska möten 

En serie med tematiska möten genomfördes för att erbjuda ett öppet forum för intressenter att 

bidra till utredningen samt att bjuda in aktörer från organisationer och myndigheter som 

annars inte ingick i det framtagna intervjuschemat.   

De tematiska mötena behandlade områdena rådighet och möjligheter, transporter och mobilitet 

samt upphandling. Samhällsplanering som tema ansågs behöva ett mer omfattande 

omhändertagande genom workshops vilka arrangerades av Energimyndigheten tillsammans 

med en av dem anlitad konsult.  Inriktningen för de tematiska mötena baserades på de 

områden där lokala och regionala aktörer har störst rådighet och där klimatpåverkan är 

betydande och utgick från de områden som nämns i uppdraget (se bilaga 1).  

De tematiska mötena var tänkta som ett sätt att öka transparensen i uppdragsarbetet samt öka 

arbetsgruppens förståelse för specifika utmaningar och möjligheter kopplade till områden med 

störst potential att påverka klimatomställningen lokalt och regionalt. 

Tema rådighet – 17 september 

Den tematiska mötesserien påbörjades med temat rådighet, där syftet var att bättre förstå den 

formella och den upplevda rådighet som lokala och regionala aktörer har i klimat-

omställningen både gällande den egna organisationen och kommun/regiongeografin.   

Deltagare: Länsstyrelsen Uppsala, Energimyndigheten, Klimatkommunerna, Boverket, Håbo 

kommun, BioDriv Öst, SKR, Umeå kommun, Älvkarleby kommun, LEKS styrgrupp, 

Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Skåne, 

Heby kommun, Enköpings kommun, Region Örebro, Uppsala kommun, Trafikanalys, Tierps 

kommun, Östhammars kommun, Länsstyrelsen Jämtland. 

Mötet genomfördes uppdelat med en första del riktad till en mindre gruppering bestående av 

arbetsgruppen, Klimatkommunerna samt myndighetsrepresentanter för en fokuserad 

diskussion om frågor rörande den formella rådighet som främst kommuner och regioner har i 

klimatomställningsfrågor. Deltagarna lyfte bland annat att kommuner och regioner redan har 

rådighet i många frågor rörande transporter och planering men att den inte används fullt ut. 

Bland annat uttrycks en oro av att fatta fel eller dyra beslut gällande klimatåtgärder, samt att i 

mindre kommuner kan avsaknad av konkurrens i bland annat bygg och anläggningsprojekt 

minska kommunens möjligheter att ställa krav. En deltagare påpekar också att leverantörer har 

lättare att uppfylla krav om dessa är lika eller liknande bland olika beställare. Generellt 

konstaterar flera deltagare att krav och styrmedel inte får fullt genomslag.   

Den andra delen var öppet riktad till ytterligare deltagare från kommuner, regioner, 

länsstyrelser samt organisationer. Syftet var att samla inspel kring och diskutera 

rådighetsfrågan ur genomförarnas perspektiv med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och 

pågående arbete. Transportfrågor dominerade diskussionen, exempelvis kopplat till oron att 

fatta kostnads- och/eller klimatineffektiva beslut fast både rådighet och vilja finns. Detta beror 

bland annat på behovet av att fatta relativt långsiktiga beslut om investeringar i en marknad 
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under utveckling, där behovet av tekniskt stöd till beslutsfattare och beställare kan vara stort. 

Finansiering lyftes av flera deltagare som en svårighet för kommuner, på grund av oro att 

agera kostnadsineffektivt eller utifrån en bristande sammankoppling av investerings- och 

driftbudget. I vissa fall saknas möjligheten att få stöd till att finansiera åtgärder från egen 

budget, länstransportplan eller medel från stadsmiljöavtal eller motsvarande.  

För att förbättra möjligheterna att använda sin rådighet fullt ut nämndes behovet av att satsa 

mer på uppföljning av såväl projekt och investeringar som upphandlingar. För att ytterligare 

styrka detta efterfrågades även redovisningsstöd för att bland annat förbättra kommunernas 

möjlighet att se helhetskostnaden av olika investeringar i ett mer långsiktigt perspektiv.  

Tema transporter, mobilitet och tillgänglighet – 29 oktober  

Det andra tematiska mötet rörde transporter eftersom området ofta står för merparten av 

kommuners och regioners utsläpp och uppfyllelse av transportmålet 2030 är en förutsättning 

för att nå klimatmålet 2045. Mötet inkluderade också mobilitet och tillgänglighet som viktiga 

aspekter i frågan om transportomställning och transporteffektivisering. Även detta möte 

delades upp i två delar med ett riktat förmöte i mindre grupp följt av en diskussion med 

bredare deltagande.  

Deltagare: Länsstyrelsen Uppsala, LEKS styrgrupp, Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps 

kommun, Energikontoret Mälardalen, Region Örebro, Gävle kommun, Älvkarleby kommun, 

Uppsala kommun, Länsstyrelsen Skåne, Drive Sweden, Trafikverket, Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten, Trafikanalys, RISE, BioDriv Öst och Klimatkommunerna. 

Den första delen av mötet handlade om behovet av att öka implementeringen av 

fyrstegsprincipen29 i transportplaneringen samt ökad transporteffektivisering genom 

exempelvis förenkling av statlig medfinansiering av steg 1 och 2 åtgärder. Flera deltagare lyfte 

behovet av att minska biltrafiken och prioritera tillgänglighet till exempelvis service, arbete 

och skola med andra färdmedel framför framkomlighet med bil. För detta vore det viktigt att 

kommunal och regional samt nationell nivå går ihop och får stöd från myndigheter som 

Trafikverket. Verktyg som stadsmiljöavtal nämns som viktiga pådrivande stöd, som skulle 

kunna utvecklas exempelvis som i Norge där byavtalen innefattar krav på nolltillväxt av 

biltrafik. En deltagare påpekar att nationell styrning baseras på en prognos om ökad biltrafik, 

vilket bidrar till otydlighet för beslutsfattare om vilken målbild som gäller. 

Gemensamma målbilder återkom i diskussionerna, som en deltagare beskriver att ”Vi kan inte 

styra åt olika håll. Vi måste ha en tydlig målbild över hela landet. Alla måste med i lösningen 

och omställningen.”  

 

Cykel utpekades av flera deltagare som en underskattad del av lösningen till klimat-

omställning inom transporter. Bland annat vikten av stöd för att skapa sammanhängande och 

 

 

29 Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi för att säkerställa en god resurshushållning. De fyra 

stegen är: 1. Åtgärder som påverkar behovet av transporter och valet av transportsätt, 2. Mer effektivt 

utnyttjande av befintlig infrastruktur, 3. Begränsade ombyggnationer, 4. Nyinvesteringar eller större 

ombyggnationsåtgärder. 
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attraktiva stråk och inte glömma elcykelns potential i både städer och områden med glesare 

bebyggelse. 

Den andra delen inleddes av Naturvårdsverket med en presentation av Utfasningsutredningens 

betänkande I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040 (SOU 2021:48).  

Diskussionen som följde fortsatte på temat transporteffektivisering och behovet av stöd för 

kommuner att identifiera åtgärder och finansiera dessa, samt att beslutsfattande på flera nivåer 

samverkar och ökar acceptansen för satsningar som inte gynnar biltrafiken i första hand. 

Beteendepåverkande åtgärder kan vara svåra att genomföra, och det efterfrågas långsiktiga 

medel för att åstadkomma ’push’ effekter som uppmuntrar till andra färdsätt än privat bil, som 

exempelvis ökade parkeringsavgifter, och ’pull’ effekter såsom attraktiva cykelvägar och 

pröva-på program för elcyklar eller förmånscyklar. Styrmedel och åtgärder bör utformas så att 

de stärker varandra. 

Deltagare lyfter flera exempel från olika kommuner och regional nivå och föreslår att de kan 

få god spridning genom att öka möjligheten för piloter eller försöksverksamhet lokalt och 

regionalt för att testa olika alternativ för transporteffektivisering. Internationella exempel lyfts 

på olika nivåer, i Frankrike finns exempelvis medborgargrupper som tar fram förslag för 

lokala transporteffektiviseringslösningar, i Paris omvandlas billeder till grönområden och både 

Wales och Skottland har nationella målsättningar för minskat trafikarbete.   

Flexibilitet i form av ytor där flera transportmedel kan samsas och multimodalitet genom 

planering för enkla byten mellan transportmedel (som cykel och tåg, elskoter och buss mm) 

lyfts av flera deltagare som viktiga principer att arbeta med för lokal och regional 

transporteffektivisering.  

Tema upphandling – 2 dec 2021 

Fokus på det tredje tematiska mötet var upphandling som är ett av den offentliga sektors 

viktigaste verktyg i klimatomställningsarbetet. Mötet var uppdelat enligt samma format som 

tidigare temamöten. Inbjudan till mötet riktade sig till kommunala och regionala tjänstemän 

med upphandlingsansvar, länsstyrelser, myndigheter (Upphandlingsmyndigheten, 

Naturvårdsverket, Trafikanalys, Tillväxtanalys), SKR, BioDriv Öst, Fossilfritt Sverige och 

Klimatkommunerna. 

Diskussionen i mindre grupp under den första delen av mötet fokuserade på möjlig 

implementering och potentiell effekt av lagförslaget om ökade klimatkrav i offentlig 

upphandling (Ds 2021:31). En oro finns bland vissa aktörer att de föreslagna ändringarna i 

lagstiftning inte kommer att ha någon stor effekt i implementeringen bland annat eftersom ett 

redan tidigare identifierat behov av skärpt uppföljning inte medföljer lagändringsförslaget. 

Samtidigt uttryckte flera deltagare att de skulle välkomna en tydligare precisering av att 

klimatkrav kan och bör ställas i offentlig upphandling för att öka fokus på upphandling som 

ett verktyg i klimatomställningsarbetet. Med tydligare och skarpare lagtext ökar möjligheterna 

att aktörer tillsätter resurser för att se till att lagen följs. 

Mötets andra del inleddes av en presentation av Upphandlingsmyndigheten om vägledning i 

upphandling. I diskussionen lyftes bland annat avsaknaden av uppföljning av upphandlingar 

och svårigheter i upphandling av transporter när infrastruktur för fossilfria bränslen och 

laddning saknas. Samtidigt innebär avsaknad av krav i upphandling att införande av tank- och 

laddinfrastruktur kan fördröjas ytterligare. Det finns ett behov av ökad samordning mellan 
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kommunala och regionala aktörer, till exempel i fråga av regionbussdepåer, krav på taxi 

(skolskjutsupphandlingar och så vidare) med mera. Behovet av bättre samordning inom den 

upphandlande organisationen lyfts också av flera deltagare. En regelbunden dialog mellan 

beställare och upphandlare skulle behövas men hinns sällan med, samt att upphandling skulle 

oftare kunna användas strategiskt för att skapa långsiktiga värden i organisationen. En 

deltagare säger att ”Det kan bli billigare när man ställer klimatkrav, som när man köper in 

färre antal bilar och fler cyklar men det kan kräva mycket av verksamheterna att se till att 

inköpen får de effekter man vill.”. 

Deltagarna påpekar att klimatfrågor i upphandling är relativt nytt. För till exempel livsmedel 

finns sedan länge upparbetade nätverk, stöd och arbetssätt som samlar branscher, leverantörer, 

upphandlare och myndigheter. Ökat stöd för att för att effektivt ställa klimatkrav och följa upp 

efterfrågas, speciellt mindre kommuner kan behöva arbeta tillsammans i gemensamma 

upphandlingar för att dela kunskap och erfarenheter. Enligt en deltagare: ”Ökade klimatkrav 

ökar kraven på oss som beställare att samordna flera kommuner för att vända oss till 

leverantörsleden. Behöver samordna oss mer, det blir också bättre för leverantörerna.” En 

samordnande part som kan möjliggöra etablering av kontakter och erfarenhetsutbyte kan 

underlätta sådant arbete.   

Tema samhällsplanering – 16 december och 15 februari 

Det sista temaområdet Samhällsplanering genomfördes som ett policylabb i två steg och med 

ökad involvering av behovsägarna, dvs samhällsplaneringsaktörer på lokal och regional nivå. 

SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) bistod i arbetet på uppdrag av Energimyndigheten 

med en policylabbsprocess mellan 16 december 2021 (planering) och 15 februari 2022 

(policyworkshops).  

Planeringen av temamöte samhällsplanering genomfördes i en bredare grupp för att välja ut 

områden av särskild relevans för minskad klimatpåverkan. Förutom arbetsgruppen bjöds 

deltagare in från myndigheter (Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Energimyndigheten, 

Trafikanalys), länsstyrelser, regioner samt akademi (Kungliga Tekniska högskolan KTH, 

Blekinge tekniska högskola BTH). Temamötet som sedan genomfördes utformades som en 

heldagsworkshop där 60-talet deltagare fick diskutera i mindre grupper i form av 

”policylabb”; vad behöver ändras, vad föreslår vi, hur blir det då. Upplägg, utdrag ur 

diskussioner och slutsatser presenteras nedan. 

Syftet med policylabbsprocessens två delar var att fördjupa insikterna om utmaningar och 

möjligheter i styrningen av den lokala klimatomställningen. Detta gjorde vi i de två labben där 

deltagarnas insikter för behov av åtgärder som rör samhällsplaneringens roll för 

klimatomställning samlades in och utredningen hade möjlighet att prova ett antal förslag på 

förändringar av styrning för att få fler perspektiv av vilka konsekvenser och effekter dessa 

skulle kunna leda till.  

Policylabb 16 december  

Syftet för labbet 16 december var att gemensamt diskutera nulägesbilden med fokus på 

samhällsplaneringens roll kopplat till klimatmålen och klimatpåverkan. Utifrån en överskådlig 

sammanställning av utmaningar, delade grupperna nulägesbilder och bidrog med sina 

erfarenheter och analyser om de största möjligheterna, utmaningarna och förslag på styrmedel 

framåt för systemet. Frågor som ställdes var hur deltagarna såg på problembilden och hur den 
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bilden kan breddas och fördjupas? Tillsammans med inbjudna representanter från 

myndigheter, länsstyrelser, forskare och strategiska innovationsprogram som Viable Cities, 

utgick diskussionen från den av utredningen gjorda nulägesanalysen och fördjupade och 

breddade denna med deltagarnas perspektiv. Vi prioriterade utifrån vilka områden de inbjudna 

aktörerna bedömde att det fanns störst möjlighet att påverka och vad som ger mest minskning 

av klimatpåverkande utsläpp och effekt på mervärden samtidigt. 

Policylabb 15 februari  

Syftet med det andra policylabbet i serien var att bredda dialogen till än fler aktörer och få fler 

inspel från lokal och regional nivå. SVID stöttade utredningen att inför 15 februari visualisera 

nulägets utmaningar utifrån utredningens intervjuserie under hösten, övriga temamöten och 

det första policylabbet om samhällsplanering den 16 december. Policylabbet fokuserade den 

15 februari på berättelser om olika lokala kontexter och hur det är att driva omställning där. 

Frågor vi utgick ifrån var;  

• Vilka är möjligheterna, utmaningarna och hindren för lokal och regional 

klimatomställning?  

• Vilka förslag på styrmedel eller andra åtgärder från utredarna är mest intressanta och 

vilka konsekvenser kan de medföra?  

• Idéer från deltagarna för att skapa underlag för lokal och regional klimatomställning, 

vad bör vi föreslå kring policy och vem kan ansvara för dessa testmiljöer?  

Deltagarna presenterades för tre fiktiva samhällsplanerarsituationer i den lilla, medelstora och 

stora kommunen, kort summerade nedan: 

Lilla kommunen med den ensamma planeraren, ca 15 000 invånare (45% av Sveriges kommuner har 

färre än 15 000 invånare). Kommunens centralort har gradvis tappat sitt strategiska läge då tågen slutat 

gå och vägnätet är eftersatt. Närmaste arbetsmarknad ligger i en medelstor stad en timme bort med bil, 

busstrafik finns på morgon och kväll. Antalet invånare viker och befolkningen är åldrande. Bebyggelsen 

har en stor andel fritidshus. Att revidera översiktsplanen är ett ganska ensamt jobb eftersom 

samhällsbyggnads-förvaltningen har få personer som ska göra många olika uppgifter, ofta måste 

underlag tas fram med hjälp av konsulter, liksom detaljplaner, vilket blir dyrt och andra uppdrag måste 

då prioriteras ner. Hög personalomsättning gör det svårt att utveckla och upprätthålla lokalkännedom 

och kontaktnät, både internt och externt. Agenda 2030-målen ska genomsyra arbetet men de olika 

förvaltningarna jobbar på med sitt, energi- och klimatstrategen upplever sig ofta komma in för sent i 

planeringen men hinner inte heller vara uppsökande.  

Planerarna måste prioritera annat framför strategiskt arbete, för att lösa konkreta uppgifter som 

planering av ombyggnad av äldreboende eller utbyggnadsärenden för hus. Vägledning från myndigheter 

upplevs som spridd och utgörs av rekommendationer, råd, guider, tips, artiklar och så vidare. Att hitta 

relevanta goda exempel är svårt att hinna med. Vägnätet utanför centralorten är statligt, och det saknas 

finansiering i länstransportplanen för utbyggnad av cykelvägar i centralorten och till byarna 

runtomkring. Stadsmiljöavtalen är avsedda för större orter.  

Medelstora kommunen med den pressade planeraren, ca 100 000 invånare. Centralorten har växtvärk 

genom inflyttning från andra delar av kommunen, en ny industri har etablerat sig på orten. Kommunen 

ser goda möjligheter att boende i centralorten kan nå det mesta med femton minuters gång, cykling eller 

kollektivtrafik, för de mindre orterna i kommunen inom en halvtimme. Samhällsbyggnadsavdelningen 

behöver hantera olika regler kopplat till ny bebyggelse, som strandskydd, brukningsvärd åkermark och 

riksintressen av olika slag inklusive försvarsintressen. Länsstyrelsen bistår med att beskriva 
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målkonflikterna men inte hur de ska lösas. Genom det stora bostadsbehovet har byggherrarna fått större 

inflytande i utformningen av detaljplaner. På de mindre orterna har utflyttningen lett till nerlagda skolor 

och service, fastigheter står tomma och har renoveringsbehov. En annan utmaning är att den 

nyetablerade industrin inledningsvis var intresserad av att använda järnvägen för transporter, men sedan 

tänkt om vilket lett till långa köer på motorvägsavfarten. Nu vill företaget att kommunen snabbt löser 

problemet genom en ny rondell. 

Den stora kommunen, över 200 000 invånare. Kommunen har höga klimatambitioner och har rekryterat 

kompetens för nya innovativa arbetssätt. Utmaningen är betydande i fråga om att gå från ord till 

handling. Kommunen fordonspark ställs om, cykelvägar byggs ut och projekt för samordnad 

varudistribution finns. Kommunen har tagit fram en koldioxidbudget och ser att kommuninvånarnas 

klimatpåverkan från långväga resande, men också från annan konsumtion, är betydande men också 

utmanande att arbeta med. Nybyggande på jordbruksmark ifrågasätts alltmer men många antagna 

detaljplaner togs fram för 10-15 år sedan. Möjligheterna med att omvandla kontorsbyggnader till 

bostäder stöter på hinder i form av byggregler och bristande kunskap om återbrukat byggmaterial. 

Andra utmaningar är kapacitetsbrist för elnätet och att nya elledningar och -anläggningar konkurrerar 

med bostadsbyggande i fråga om markanspråk. Mer stöd från nationell nivå efterfrågas för att kunna 

arbeta med befintliga och kommande regler bland annat från EU-nivå. 

 

Deltagarnas syn på hinder och möjligheter  

Inledningsvis i policylabbet 15 februari beskrev deltagarna sina känslor för området nationell 

styrning: det kommer många olika bra initiativ men det är svårt att få en överblick av hur allt 

hänger ihop. Potential finns till mycket starkare styrning. 

Ett ramverk för nationell planering har föreslagits av Miljömålsrådet, några farhågor och idéer 

lyftes:  

• ”Nationell arena” känns som myndigheterna och Regeringskansliet, ”dom där borta i 

Stockholm”. Planering utifrån medborgarens perspektiv blir tydligare i ett forum för 

medborgarcentrerad planering eller liknande.  

• Viktigt att politikerna är med diskussionerna och deltagare i de här arenorna. Det 

måste finnas vertikala möten också. 

• Förändrar vi regelverken så att det blir mer makt i regional och nationell nivå så 

kommer vi längre bort från medborgaren. Det riskerar att göra att medborgaren inte 

känner sig lyssnad på. Den nationella arenan behöver möta den lokala nivåns behov av 

att få stöttning att genomföra en planering som är rimlig utifrån de lokala och 

regionala behoven och samtidigt tar hänsyn till de nationella behoven av planering.   

• Det är svårt med den regionala och nationella samordningen när plangenomförandet 

ligger på lokal nivå. 

Utdrag från en grupps diskussioner;  

”Vi kom in på hur vi kan realisera flernivåstyrning i praktiken, ända från invånarnivå till 

nationell nivå, att det behöver arenor på vertikalen. Här kom vi in på lokala klimatavtal som 

Klimatkommunerna föreslog förra veckan och även Viable Cites Klimatkontrakt. 

Medborgarnivån lyftes fram. Vi lyfte också fram att för att enas om gemensamma mål och 

kunna ta ledarskap till och med mellan politiska partier på lokal nivå krävs en gemensam 

förståelsebild, här kan arbetet som drevs för att få fram det nationella klimatpolitiska 
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ramverket vara en förebild och det arbetet handlade om att öka den gemensamma kunskapen 

och lära sig förstå klimatfrågan i ett större samhällsperspektiv. Behövs det kommunala 

klimatpolitiska ramverk? Är det detta som är klimatavtal och Viable Cities klimatkontrakt kan 

bana väg för?”  

Nationell styrning  

Hinder  

• Klimatpolitiken är inte högst prioriterad.  

• Det saknas en stark gemensam målbild och ledarskap för klimatomställning. 

• Styrningen sker i silos lokalt, regionalt och nationellt medan en fråga som 

klimatomställning kräver helhets- och systemsyn samt styrning.  

• Politikerna upplevs sakna mod att ta obekväma beslut.  

• Tjänstepersonerna ser sig sakna viktiga kompetenser för att samverka med andra 

aktörer och driva medborgarcentrerad samhällsplanering, se klimatkonsekvenser och 

därmed möjliggöra transformativ och mer radikal klimatomställning. 

Möjligheter/styrkor att använda som underlag för förslag till regeringen  

• Den redan befintliga svenska statliga förvaltningens infrastruktur där 

Regeringskansliet med sina departement har både myndigheter och länsstyrelser som 

kan understödja regionalt och lokalt klimatsomställningsarbete.  

• Befintlig lagstiftning som PBL som om den breddas att också gälla befintlig 

planering/befintliga områden kan utgöra en bra bas i den lokala styrningen och 

effekten av klimatomställningen.  

• Redan igångsatta och prövade koncept som regionala klimatkontrakt i Viable Cities, 

som med viss justering och anpassning kanske kan användas som inspiration för att 

möjliggöra mer effekt av den nationella styrningen för klimatomställning.  

Regionalt ledarskap, möjligheter  

• Länsstyrelserna behöver ett tydligare nationellt uppdrag.  

• Alla jobbar med små steg inom sina gränser – det vi ser behövs är att man gör 

översiktsplaner på regional nivå. Det har man testat i Skåne, Stockholm och Halland - 

borde göras i hela landet.  

• Förslag om arena för nationell samordning/forum för dialog mest intressant, god 

potential att täcka upp resursbrist, avsaknad av styrning mm.  

• Vi skulle vinna på att jobba mer tillsammans mellan kommunerna och inte 

konkurrera, det vill säga planera tillsammans i regionen. Politikerna behöver mer 

kompetens. Dom här frågorna går över kommungränserna. Man behöver förstå ett 

bredare perspektiv, kan ibland sitta långt inne hos politiker.  
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Regelverk 

• Regional nivå reglerar inte vad som ska ingå i ÖP. PBL bör tvinga till att behandla 

energiförsörjning, distribution och bostadsbyggande i paritet med varandra.  

• Många gamla planer finns där ute i kommunerna som inte tar hänsyn till klimat, miljö 

och energiaspekter och de gäller ju tills dom ändras på grund av nybyggnation eller 

upphävs. En PBL-reform kan behövas där man måste väga in förändrad kontext och 

riskpanorama, för annars kommer kommunerna vara så vingklippta att det inte 

kommer hända så mycket. Men det här gäller nybyggnation – 90% av befolkningen 

eller mer snarare befinner sig i redan planerade områden och där ligger stora 

utmaningar som vi glömmer bort.  

Kapacitet och kompetens  

• Institutionell kapacitet, stort behov av nationell fortbildning av planerare.  

• Brist framför allt på tjänstepersonsnivå att i alla dom olika styrnivåerna att tid saknas 

därför att man saknar personal och man saknar personal för att man saknar resurser.  

• Det handlar också om många olika typer av kompetens och resursbrister – på 

ledarskapsnivå inte minst kring förändringsledning och systemskifte. Ett 

möjlighetstänkande saknas. Det är lättare att förstå att digitalisering och ny 

energiteknik kräver ny kompetens och resurser än att förstå att hela 

samhällsplaneringssystemets aktörer behöver en gemensam förståelsegrund och att det 

behövs en större kunskap om helheten.  

• Vikten av kunskapslyft kring systemförändring, förändringsledning och 

samverkansledning.  

• Vikten av hela tiden öka kunskapen om hur samhället förändras – idag finns bristande 

kunskap om energiförsörjningssystemet och hur det relateras till lokal nivå. Stor 

kunskapsbrist på kommunal nivå, relationer mellan relevanta energiaktörer saknas.  

Vertikal styrning  

• Mobilisera hela näringslivssektorn genom positivt integrerat ledarskap, Fossilfritt 

Sveriges planer är ett lyckat mobiliseringsarbete. Avståndet diskuterades som finns 

mellan nationell och lokal/regional nivå, att det är som alla specifika förutsättningar 

och sammanhang i den regionala kontexten har skalats av, att varje nationell 

myndighet ser utifrån sitt specifika uppdrag utan att ha samlad förståelse för helheten.  

Styrmedel  

Vilka styrmedel kan regeringen använda för att komma åt utmaningar som rör gemensamma 

mål och bristande ledarskap? Deltagarna diskuterade bland annat;  

• Klimatpolitiska rådet betonar vikten av ledarskap i sin rapport 2019.  

• Svensk styrning lägger stark tonvikt på lagstiftning, ekonomiska styrmedel och mer 

kontrollerande styrning än genom insatser som gynnar framtidsbilder – här är 

Fossilfritt Sverige ett positivt undantag. 
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Förslag som diskuterades den 15 februari och som rankades högst av deltagarna  

• En färdplan för nationella strategier, mål och åtgärder.  

• Ett nytt ekonomiskt stöd för kommuner och regioner för att stärka kunskap och 

kompetens inom klimatområdet.  

• Verktyg och metoder för uppföljning av klimatpåverkan.  

• Stöd till ett strategiskt och aktivt förändringsledarskap i kommuner och regioner  

• Regional planering och samordning behöver stärkas.  

 
Övriga medskick  

• Politiskt mod avgörande. 

• Deltagare betonar vikten av att Länsstyrelsen får tydligare uppdrag och förbättrade 

arbetsprocesser samt ökad närvaro hos kommunerna. 

 
Förutsättningar som behövs 

• Samarbetsytor, metoder och kompetensutbildning för att samskapa: Fortbildning 

skulle stärka förmågan att genomföra samhällsomställningen, speciellt viktigt för den 

"ensamme planeraren" som behöver både stärka den egna kompetensen och 

nätverken.  

• Samsyn i riktning: Hänger ihop med utmaningen att den stora kommunen kan ha 

andra mål än Trafikverket och intilliggande kommuner. Ett gemensamt mål för 

trafiken skulle kunna råda bot på de skilda målen, så att alla jobbar åt samma håll.  

• Hur kan aggregerad och visualiserad data bidra till den lokala klimatomställningen? 

Poängterats även av Gabriel Wikström 2016 30 ”Samordnaren anser att tillgång till 

data och statistik för transformation till hållbar utveckling på nationell, regional och 

lokal nivå, men även på lägre nivåer, är centralt för Sveriges arbete med Agenda 2030 

och de globala målen för hållbar utveckling. ”  

• Lärande i systemet och i utvärdering och uppföljning: Systemtänkande. Att enkla 

metoder för systemanalys introduceras i planeringen och kompletterar 

planeringspraktiken. Dvs att man får verktyg som kan visualisera orsak och verkan, 

samt förstärkande feedbacks av olika förslag. Verktyg som dessa kan alltså hjälpa till 

att bena ut komplexa samband. Det kommer fler och fler verktyg, de behöver göras 

lättare att använda.  

 

 

30 Se5.1-5.3 

https://www.regeringen.se/4938a5/globalassets/regeringen/dokument/regeringskansliet/agenda-2030-

och-de-globala-malen-for-hallbar-utveckling/nationell-samordnare-for-agenda-

2030/ett_tydligare_ledarskap_for_hallbar_utveckling.pdf   
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• Struktur och systematik för klimatperspektiv i planering och genomförande av 

stadsbyggnad: Vi borde inte behöva uppfinna hjulet varje gång. En metodik för hur 

man gör steg för steg behövs. 

 

Hearing Näringsliv 10 mars 2022 

För att bjuda in inspel från aktörer med anknytning till näringslivet som inte annars nåtts av 

arbetsgruppen anordnades en hearing med fokus på näringsliv. I programmet ingick presentation av 

uppdraget, processen, hindersanalysen och preliminära förslag.  

Deltagare: Länsstyrelsen Uppsala, Trafikanalys, Tillväxtanalys, Fossilfritt Sverige, 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Östergötland, Stena Recycling, Saint-Gobain 

Gyproc, Drive Sweden, Fiskeby, Tekniska Verken, Uppsala Taxi, Logistikia, 2050. 

Tillväxtanalys deltog och ett inspel till dem var att det handlar inte bara om innovation, utan också om 

förändrat beteende, nya lösningar, nya affärsmodeller med mera. Tillväxtanalys betonade att TIPC 

diskuterar just den frågan - vad innovation är och hur behöver den transformeras: 

https://www.tipconsortium.net/publication/addressing-the-sustainable-development-goals-through-

transformative-innovation-policy/ 

Inspel från deltagarna på förslagen: 

Upphandling inklusive transporter 

• För taxi omfattar offentlig upphandling den största delen av verksamheten. Ingen 

synkronisering mellan olika offentliga aktörer idag för kraven som ställs, miljökraven 

behöver vara gemensamma. Behövs också mer laddinfrastruktur. 

• Olika myndigheter ställer krav i stuprör, men strukturer är ofta bredare till exempel 

investeringar i biogas eller lokala livsmedelskedjor. Helhetsperspektivet beaktas inte i 

förvaltningsstrukturerna. Länsstyrelserna kan fungera bra och vara de som är 

"hängrännor" mellan stuprören. Myndigheternas stuprör är det största hindret för 

omställningen. Behövs beslutsmandat för avvägning horisontellt. Mellan 

myndigheterna duger det inte att vara överens om att man inte är överens, man måste 

komma överens. 

• Kommunala särkrav är en stor utmaning när vi ska fatta långsiktigt robusta och 

hållbara inriktningsbeslut. Tydighet och samsyn krävs för att näringslivet/företag ska 

våga satsa. 

• I chatten: Kanske det behövs ett klimatdepartement? Som i så fall inkluderar 

digitalisering, den är en förutsättning. 

• Upphandlingsmyndigheten är en viktig part i arbetet att ta fram nationella kriterier att 

använda i upphandling för att driva klimatomställningen. 

• Byte av affärsmodeller är ett av de områden med störst potential när det gäller att gå 

från en linjär till en cirkulär ekonomi, vilket i sin tur leder till minskade klimatutsläpp. 

Här finns en stor potential i att via offentlig upphandling gå från att handla upp prylar 

till att handla upp funktion. 

• Uppföljning är inte något som bara är viktigt i offentlig upphandling. Det pågår 

mycket arbete med klimatdata för uppföljning i privat sektor, här kan det vara relevant 
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att jobba tillsammans. Nya möjligheter för uppföljning kan stöda striktare krav. Åkare 

och andra aktörer som ska leverera transporttjänster kommer köra både åt offentlig 

och privat sektor. Interaktionen sker ganska bra mellan de här. De vi samverkar med 

säger att höga krav ska ställas. Uppföljningen bör ske på samma sätt mellan för både 

privata och offentliga sektorer. Datadelning blir jätteviktigt. Bolag diskuterar detta, 

hur data ska hanteras. Det behöver vara kontinuerlig samverkan, inte bara i just 

upphandlingsprocessen. Offentlig verksamhet kan då uppleva att det blir väldigt 

mycket dyrare, men behöver det inte bli det, utan kan göras smartare. 

• Politiken ska ha teknikneutrala regler. Det är prestandan till exempel klimatprestandan 

som är det viktiga. Transportsektorn är ett tydligt dåligt exempel på hur det blir när 

politiken blir kär i en specifik teknik. En kärlek som förflyttat sig mellan olika 

tekniker över tid. 

• En del EU-finansiering kräver att städer har SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) 

för att beviljas.  

• Offentlig sektor behöver få statens stöd och krav på digitaliseringsresa. Datadrivet 

underlag och digitala tvillingar väldigt viktiga verktyg för effektivare mobilitet. 

• Samordna bygglogistisk i städer. Omställning till elektricitet kommer inte att fungera 

om vi inte samtidigt ökar transporteffektiviteten. Upphandla gemensamma lösningar 

för logistik och transporter för all offentlig sektor, typ matleveranser till skolor, 

leveranser till byggarbetsplatser. Logistiksamordning kan handla om 

informationsöverföring via digitala plattformar. 

• Myndigheterna måste bli mycket bättre på kompetensen. När man bygger ut stöden så 

tänker man analogt: byta bensin till el 1:1, men det går att ersätta 40 lastbilar med 4.  

 

Livscykelkostnadskalkyler och cirkularitet 

• Livscykelberäkningar behövs för både kostnader och klimatutsläpp för olika nyckeltal 

(KPI). Inklusive avfallsuppkomst. 

• Ett stort fall framåt vore att stimulera upphandling med livscykelperspektiv. Idag 

bromsas utveckling av nya affärsmodeller av att upphandlingen premierar "linjära" 

affärsmodeller. Krav kan ge det utfallet att det här tas om hand. Kompetenshöjning, 

piloter och så vidare. Ökad förmåga för kommuner och regioner att köpa in just det 

som är billigast per år snarare än billigast vid inköp. 

• Kvotplikter kan vara bra, men bonus-malus är en bättre drivkraft och "polluter pays" 

som drivkraft, till exempel 10% ska vara grönt/återbrukat för cement.  

• Vi tar inte det fulla ansvaret för avfallsuppkomst. Ansvaret måste flyttas upp, 

produktdesign är där problemet uppkommer. Datadelning är det största hindret för att 

åstadkomma cirkularitet, där designledet inte vet vilka avfall som produceras. 

• Viktigt att försöksverksamhet kan verka utanför nu gällande regelverk. Gäller särskilt 

inom området att gå från linjärt till cirkulärt. 
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Energi och effekt 

• Viktigt med planering på lokal, regional och nationell nivå för elnätsutbyggnad 

eftersom så långa ledtider, öka möjligheten till att ha framförhållning i byggandet. 

Även viktigt att säkra svängmassa i elnätet för tillräcklig systemstabilitet. 

• Konverteringsstöd behövs för att komma bort från eluppvärmning. Det byggs väldigt 

mycket med ren elvärme. Det till åtgärder för att konvertera befintlig eluppvärmning 

och att se till att vi inte bygger fast oss i eluppvärmning. 

• Med batteribyte/battery swapping kan man både hantera nät- och effektproblem och 

möta godssektorns behov av elektrifierade godstransporter. Fordon som står still och 

laddar gör dem inte ekonomiska att köpa in då de blir stående för länge.  

• Kommunerna spelar en viktig roll i förutsättningarna för samverkan och industriell 

symbios, mycket kopplat till energi. Goda exempel där regionen och kommunen varit 

delaktiga också när det gäller fortsatt utveckling av till exempel fjärrvärme med 

spillvärme från industriell verksamhet. Görs idag men inte från alla pappersbruk och 

kan utvecklas mer. 

 

Hearing Offentlig sektor 14 mars 2022 

En hearing anordnades även med syfte att stämma av med aktörer från offentlig sektor. Flera av vilka 

deltagit i tidigare dialoger. I programmet ingick presentation av uppdraget, processen, hindersanalysen 

och våra preliminära förslag. 

Deltagare: Länsstyrelserna, LEKS, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SKR, Klimatkommunerna, 

Fossilfritt Sverige, Trafikverket, Boverket, kommuner (Heby, Enköping, Håbo, Östhammar, 

Storuman, Älvkarleby, Uppsala, Piteå, Skellefteå, Göteborg, Stockholm, Tierp, Knivsta), Region 

Uppsala, Region Stockholm, Västra Götalands Region, Region Örebro, Konjunkturinstitutet, 

Tillväxtverket, Energikontoret i Mälardalen, BioDriv Öst, EKR, Trafikanalys, Tillväxtanalys    

Inspel från deltagarna: 

 

Utredningens förslag Ledarskap för klimatet 

• Spännande förslag, relevanta på många sätt. Förebild finns i 

energieffektiviseringsavtalen från 2015 där de flesta kommuner deltog. Även detta 

kan bli attraktivt för kommunerna om medel för åtgärder också tillskjuts, inte bara 

tjänster eller klimatkontrakt/avtal.  

• Viktigt att stöden blir långsiktiga. 

• Ansvarsutkrävande är viktigt, ändring i till exempel kommunallagen får inte 

genomslag om det inte sker uppföljning och påföljder. Ledarskap är inte bara att 

påbörja nya verksamheter utan också att avsluta/lägga ner sådant som är 

återvändsgränder (till exempel investeringar i fossil infrastruktur som naturgas). 

Länsstyrelsen: vi betonar ökad intern uppföljning i våra förslag. 

• Samverkan mellan länsstyrelsen och regionen viktig för kommunerna, det ger ökad 

tydlighet. Den nationella nivån behöver gynna det samarbetet. 
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• Att samordna myndigheterna kan vara lika viktigt i en nationell färdplan som att få 

med kommunerna.  

• Finns stor efterfrågan hos kommunerna att få nedbruten data som kan användas utan 

så mycket egna analyser och kompletterande undersökningar.  

 

Livscykelkostnadsanalyser (LCC) och cirkularitet 

• Ett område där utveckling behövs, men svårt att ställa krav i lag utan att riskera att det 

tar resurser från där de gör större nytta. Leverantörsdialog är viktigt, och en del pågår 

till exempel nätverk, databaser osv.  

• Behövs data om konsumtion på standardiserat sätt.  

• Krav på LCC perspektiv över investeringens livscykel är bra. Dock måste man 

samtidigt finansiera ett kompetenslyft. Det finns många lagar som inte följs av 

kommuner kopplat till exempel att man ska ta fram underhållsplaner 30 år framåt eller 

obligatorisk ventilationskontroll som bara är en pappersexercis samt att kommuner 

inte avskriver enligt K3 (komponentavskrivningsmetoden). Se till att de lagar som 

finns också följs. När det gäller investeringar så tar man idag inte LCC perspektiv 

(kommuner fattar beslut utifrån kortsiktig pay-off perspektiv dvs. BELOK) och det är 

ett stort problem.  

• Om man ska ta fram fler analyser måste man vara noga med att visa hur dessa 

analyser kommer att användas av målgruppen. Inga fler hyllvärmare. LCC kalkyler är 

nödvändiga men kommuner har inte kapacitet att genomföra dessa och även väldigt få 

konsulter arbetar med LCC. Så det finns en risk att man bara ställer ännu ett krav som 

inte följs. Det krävs en generell kapacitetshöjning i alla kommuner. Ju mer man 

outsourcar desto mindre kompetens har man själv. 

 

Stärkt planering 

• Det regionala perspektivet är det relevanta här, om man ska få ordning på 

markanvändningen. Har nämnts en vilja från regeringen att det ska bli fler regionala 

planeringsorgan. Bredare grepp, motsvarande en regional ÖP som hanterar 

knäckfrågor och regionala knytpunkter. Regeringen kan dock inte tvinga kommunerna 

till regional planering, men kan stödja arbetet med regionala planeringsunderlag. 

• Mindre medel ges numera till länstransportplanerna och staten tar inte ansvar för steg 

1- och 2-åtgärder (mobilitetsåtgärder). Länsstyrelsen hänvisar till viss del även till 

Trafikanalys uppdrag och utredning. 

• Planeringskatalogen: hur ska stressade planerare kunna ta till sig information i 

komplexa frågor. Utformningen av planeringsunderlag är viktigt, liksom möjligheten 

att förse kommunerna med användbara data.   

• Kommunala energiplaner: behöver göras utifrån vad kommunen har rådighet över, 

koppla till ledarskap. 

• Kommunala planer för mer våtmarker (som även ger kolinbindning och därmed 

minskad klimatpåverkan): omfattande arbete kopplat till landskapsanalys, 

vattendirektivet och tillstånd från länsstyrelsen, blir lätt tungrott, kommunerna 
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behöver ökad rådighet för snabbare beslut, annars risk att det lokala engagemanget 

stannar upp.  

• Ju mer frihet som ges till kommunerna, desto viktigare att det följs upp och att ansvar 

utkrävs. 

 

Upphandling 

• - Vissa dialoger ska vara på nationell nivå. Kräver prioriteringar och därför är det inte 

lämpligt med lagkrav som riskerar att splittra resurser. Det blir ofta fel när man tänker 

på upphandling som ett eget område. Upphandling ska komma in i varje område men 

det måste finnas ett nära samarbete mellan specialisten (som kan de tekniska 

detaljerna och kostnaderna) och upphandlaren (som kan LOU). Problemet är ofta att 

det saknas en person som orkar gräva i de tekniska detaljerna och att den offentliga 

aktören inte har en bild över vilken slutresultat man vill uppnå.  

 

 

Energi och effekt 

• ”Effektklivet” bra förslag (dvs stöd till investeringar som minskar eleffektbehovet). 

Elektrifieringsstrategin ger separata utredningar för energi och effektfrågor. Sannolikt 

enklast att bygga vidare på Klimatklivet och föra in en effektkomponent, och se över 

klimatvärderingen av elbesparing (ur marginalperspektiv snarare än medel som idag).  

• Problem med stöd är att de kan störa marknaden, att man avvaktar stöd eller att luften 

går ur marknaden när stödet försvinner. Långsiktiga stöd kan behövas, bra att styra 

mot effekt i första hand. Måste också vara välutformade stödnivåer för att inte störa 

marknaden för mycket. Med systemperspektiv kan ett övergripande synsätt ge 

effektivare och långsiktigare lösningar som till exempel kan gynna 

spillvärmelösningar och ledig elkapacitet för industrietableringar med mera.  

• Myndighetssamverkan behövs för vägledning av tillsyn. Behöver också fundera på 

hur mycket vi kan lasta på den kommunala tillsynen, oro har uttryckts för till exempel 

tillsynen för de nya kraven på miniminivå för laddinfrastruktur för parkeringar.  

 

Övrigt 

• Viktigt att stöd som Klimatklivet och Stadsmiljöavtal blir kvar och breddas. 

Trafikverket måste få använda medel i nationella planen till steg 1- och 2-åtgärder, det 

är där stor nytta kan göras. 

• Kommunala databaser för att kunna skatta effekterna av sina klimatåtgärder, här kan 

behövas enkla mallar och standardiserade arbetssätt. Finns stora möjligheter att skapa 

nya samarbeten och värden på lokal och regional nivå vad gäller nyttjande av data för 

optimal förvaltning och bra investeringsbeslut, dock finns utmaningar gällande 

sekretess. 

• Lärande också av det som inte fungerat. Viktigt våga lyfta problem, kritisera oss 

själva.  
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• Finansiera klimatstrateger: klimatarbete ska inte ligga på en enskild person utan 

genomsyra hela verksamheten. Måste veta exakt vad man vill ändra och rikta pengar 

till den delen av organisationen som äger frågan och sedan ska det följas upp. Inte 

precisera som finansiering av en tjänst, utan stöd till kapacitet. Sedan vara upp till 

kommunen hur man vill utforma användandet av stödet. 

• Medlemmar i Klimatkommunerna lyfter att det är helt avgörande att det finns 

tjänsteperson/er som har arbetstid för att arbeta klimatstrategiskt. Med uppdrag att 

samordna, implementera och följa upp. Sedan behövs det även resurser till åtgärder. 

• Större städer har större möjligheter att tillsätta resurser för att arbeta med frågorna. 

Mindre kommuner flaggar ofta för oss som regionen och våra kommunalförbund att 

det behövs ett större samarbete över kommungränserna med gemensamma resurser i 

dessa frågor. 

• Ställ krav på gedigen analys av omställningsrisker, kommunerna måste göra analyser 

av risker av att inte arbeta med omställningen.  
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7.7 Bilaga 7 Översikt över förslagen 
 

Tabell 3. Tabellen visar en översikt över utredningens förslag, vilka hinder de bemöter och på vilken aktörsnivå de verkar. 

Paket Hinder/möjlighet Aktörsnivå Förslag 

Ledarskap för 
klimat-
omställning 

Främst hinders-
dimension 1: 
Brist på ledarskap 

 

Flernivå: 
nationell + 
regional + 
kommunal 

1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och 
regioners klimatomställning 
1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli 
1.2 Färdplan för kommuner och regioners 
klimatomställning  
1.3 Kompetenslyft för klimatet - leda klimatomställning 
med helhetssyn 

Myndighetslyft 
för klimatet 

Främst hinders-
dimension 1: 
Brist på ledarskap 
 

Flernivå:  
nationell + 
regional + 
kommunal 
 

2. Myndighetslyft för kommuner och regioners 
klimatomställning 
2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan 
för lokal och regional klimatomställning 
2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners 
klimatomställning  
2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet  
2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla 
statistik på lokal och regional nivå 

Kommunalt 
klimatlyft 

Främst hinders-
dimension 2: 
Resursbrist, inkl. 
kapacitetsbrist 

Kommun 

3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos 
kommuner 

4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder  

Regionalt 
klimatlyft 

Främst hinders-
dimension 2: 
Resursbrist inkl. 
kapacitetsbrist 

 

Regional + 
kommunal 

 

5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och 
koordinera energi- och klimatomställning på lokal och 
regional nivå 

6. Regional upphandlingssamordning 

7. Regional mobilitets- och 
tillgänglighetssamordningsfunktion  

Kompletterande 
förslag med 
särskild relevans 
för lokal och 
regional klimat-
omställning 

Främst hinders-
dimension 3: 
Ramvillkor, 
uppföljning 
 

Flernivå:  
nationell + 
regional + 
kommunal 
 

8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling  
8.1 Uppdrag om att ta fram en vägledning för 
upphandlande enheters egna riktlinjer 
8.2 Uppdrag om att utreda framtagande av fördjupade 
vägledningar inom områden av extra relevans för minskad 
klimatpåverkan 

9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning 
via återvätning 
9.1 Kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom 
återvätning av skogsmark 
9.2 Förlängt uppdrag om att etablera återvätningsavtal 

10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora 
energi- och eleffektanvändare.  
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7.8 Bilaga 8 Översikt över förslag som utredningen har valt att inte gå vidare med  

 

 Hinder/möjlighet Förslag Varför förslaget inte tagits vidare  

E
n

er
g
i 

Energieffektivisering för 

kommunägda byggnader 

genomförs inte i den grad som 

skulle vara lönsamt i ett längre 

perspektiv på grund av 

kortsiktigt tänkande samt 

uppdelning i separata budgetar 

för nybyggnation respektive drift 

och underhåll.  

Skattefri fondering av 

klimatväxlingsmedel under 

tre år, som ett sätt att 

gynna intern klimatskatt på 

klimatpåverkande utsläpp 

och även energi. 

Brist på fonderingsmöjlighet har inte 

framgått som ett hinder för att genomföra 

energi- och klimatväxling.  

 

EU-kommissionen har föreslagit revidering 

av direktivet om byggnaders energiprestanda 

med bland annat skärpningar i krav på 

energieffektivisering för offentligt ägda 

byggnader. 

Energieffektivisering av 

byggnader fördröjs genom att 

ägare och användare har olika 

rådighet och drivkraft. Kostnader 

för energi kan föras över till en 

hyresgäst och därmed minskar 

ägarens drivkraft till förändring, 

om inte hyresgästen kan eller vill 

driva frågan. 

Stöd för 

energieffektivisering samt 

ökade krav. 

Energieffektivisering bör gynnas genom 

ökat införande av livscykelkostnads-

beräkningar i förslag 8.  

 

Energimyndigheten har fått i uppdrag att 

analysera hur användningen av energi, effekt 

och resurser kan effektiviseras i olika delar 

av samhället.  

Det råder lägre krav på 

energieffektivitet för fritidshus 

och kommunen saknar möjlighet 

att ställa krav på att de 

exempelvis ansluter sig till 

fjärrvärmenätet.  

Energikrav även för 

fritidshus i BBR. 

Få kommuner lyfte denna fråga, därför ej 

prioriterad. 

Det saknas incitament som till 

exempel bidrag för att öka 

effektiviteten i nyttjandet av 

elnätet genom åtgärder för att 

utöka fjärrvärmen.  

Det sker fortfarande mycket 

uppvärmning med 

direktverkande el i kommuner, 

det saknas incitament till 

konvertering. 

Stöd för fjärrvärme.  

Stöd för konvertering till 

fjärrvärme. 

Energimyndigheten har fått i uppdrag om att 

ta fram förslag till en strategi för en 

långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och 

kraftvärmesektorn.  

 

I rapporten betonas vikten av ”Effektklivet” 

som investeringsstöd för åtgärder som 

minskar behovet av eleffekt, se avsnitt 4.12.  

 

I övrigt hänvisas till det parallella uppdraget 

till Tillväxtanalys. 

Brist på tydlig ansvarsfördelning 

och samverkan inom kommunal 

energiplanering på grund av 

föråldrad lagstiftning. 

Nationellt krav på regional 

energiplanering. 

 

Krav på regelbunden 

uppdatering av regional 

infrastrukturplan för 

förnybara drivmedel och 

laddbara fordon med 

koppling till kommunala 

energiplaner. Kommunala 

planer kan sammanställas 

till regionala underlag av 

länsstyrelserna. 

I elektrifieringsstrategin beskrivs hur 

planering bör utvecklas, med nationell,  

regional och lokal elnätsplanering, 

samordning av insatser regionalt,  

kommunal energiplanering samt 

riksintressen inom energiområdet. 

 

Förstärkning av länsstyrelsernas uppdrag 

regionalt inom energi och klimat föreslås 

stärkas genom förslag 5, vilket ökar 

genomförandekraften för 

elektrifieringsstrategin. 

Beskattning av användning av 

egenproducerad el verkar 

hämmande för fler 

solanläggningar. 

 Ändrade regler från och med sommaren 

2021, troligtvis inget hinder längre att dela 

sol-el mellan olika byggnader. För 

energiskattefrågor kopplat till egen 
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användning av egenproducerad el hänvisas i 

övrigt till Energimyndigheten. 
A

v
fa

ll
sf

ö
rb

rä
n

n
in

g
 

Fossila utsläpp från kommunala 

förbränningsanläggningar på 

grund av stor andel plast från 

fossila råvaror i avfallet. 

Mängden onödiga och skadliga 

förpackningar måste minska. 

Krav på minskad 

användning av fossila 

råvaror vid 

plasttillverkning. 

 

Ökad plaståtervinning. 

 

Det pågår nationella projekt för 

plastraffinaderi. Nationella mål för 

återvunnen plast i förpackningar finns. 

Dagligvaruhandeln har tagit fram en 

färdplan med Fossilfritt Sverige där de har 

som mål att plastförpackningar år 2030 ska 

vara producerade av förnybar eller 

återvunnen råvara. 

  

Kommunala avfallsplaner kan redan idag 

utformas för ökad cirkulär användning av 

plast med ökad återvinning och minskad 

användning. Avfall Sverige erbjuder stöd.  

 

Plast i avfall kan minskas genom åtgärder i 

konsumtionsledet och påverkas av de förslag 

i uppdraget som rör offentlig upphandling, 

förslag 6 och 8. 

 

I övrigt hänvisas till det parallella uppdraget 

till Tillväxtanalys samt de utredningar i 

plastfrågan som Naturvårdsverket 

genomfört, bland annat om kvotplikt. 

Saknas regelverk, incitament och 

stöd för CCS på 

avfallsförbränningsanläggningar. 

 

 Avfallsförbränningsanläggningar ingår i 

ETS, så drivkraft finns för minskade fossila 

utsläpp. 

Det är möjligt att få stöd från Klimatklivet 

för koldioxidinfångning från 

avfallsförbränning. 

R
es

u
rs

ef
fe

k
ti

v
it

et
 

Hindrande regelverk för 

användning av återvunnet 

material. Till exempel kan 

återbrukade dörrar vara några 

centimeter för smala enligt 

gällande byggregler. 

Ändring av byggregler för 

återvunnet material. 

 

Kvotplikt återvunnet 

material. 

Nationell strategi och handlingsplan för 

cirkulär ekonomi finns och Boverket har i 

uppdrag att utveckla arbetet med 

omställningen till en cirkulär ekonomi i 

bygg- och fastighetssektorn. 

 

Det är svårt att ändra byggreglerna generellt 

innan det finns en marknad och erfarenheter 

om att använda återbrukat och återvunnet 

material. Det behövs beställarnätverk för 

återvunnet byggmaterial för 

erfarenhetsutbyte, samt försöksverksamhet 

eller pilotprojekt. Det pågår en utredning för 

försöksverksamhet för kommunal 

verksamhet (Dir. 2021:110) och i detta 

uppdrag föreslås en rådgivningscentral, 

förslag 2.3, där lokala och regionala aktörer 

kan vända sig för stöd i olika frågor. 

Hindrande regler för återvinning 

av massor. 

Det är oklart vilka regler 

som föreslås ändras.  

 

Platsspecifika krav kan användas redan idag. 

Verkar vara mer ett logistikproblem samt det 

faktum att provtagning och mellanlagring 

behövs eftersom nästan alla 

jord/schaktmassor i tätorter är förorenade. 

Utmaningar för gemensam hantering av 

massor kan vara att byggplaner ändras och 

anvisad plats för lagring kan uppfattas, eller 

vara, olämplig/fördyrande etcetera.  
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Branschen bör kunna utveckla förbättrad 

logistik, en del arbete pågår redan till 

exempel projekt för minskade transporter av 

jordmassor genom förbättrat samarbete.  

Saknas tillräckliga incitament för 

ombyggnation/renovering av 

kommuners befintliga 

byggnader. I ett slags 

fyrstegsprincip behöver 

lokalbehovet minska, befintliga 

lokaler användas i större 

utsträckning eller byggas om 

innan ställning till nybyggnation 

tas. 

 

Möjligheten att renovera och 

nyttja äldre befintliga byggnader 

eller ändra användning begränsas 

av energikrav, dagsljuskrav och 

andra regleringar i PBL. I vissa 

fall hindrar det att byggnader kan 

fortsätta användas under en 

längre tid eller att renovering blir 

möjlig. 

 

Möjligheten att tillfälligt nyttja 

lokaler/byggnader till exempel 

som evakueringslokal vid 

renoveringar/ombyggnader för 

olika typer av kommunal 

verksamhet begränsas.  

Stöd för ombyggnation av 

befintliga byggnader. 

 

Försöksverksamhet för att 

testa att ta fram nya regler. 

Tillåta att kommuner 

pilottestar, till exempel att 

kommuner prioriterar 

bygglov som handlar om 

ombyggnation och 

renovering i stället för 

nybyggnation. 

 

Utred vilka undantag och 

nivåer som kan tillåtas så 

att rivning kan undvikas 

byggnaders livslängd kan 

öka. Att förlänga 

byggnaders livslängd 

bedöms vara en viktig väg 

för att minska byggandets 

klimatpåverkan. 

Klimatberäkningar kan visa fördelarna med 

att renovera och spara delar i stället för att 

riva och bygga nytt. Från den 1 januari 2022 

måste byggherrar redovisa vilken 

klimatpåverkan nya byggnader har.  

 

Kommuners möjlighet och kapacitet att 

arbeta med bättre nyttjande av 

byggnadsbestånd ur ett klimatperspektiv 

förbättras genom förslag 3 

Klimatomställningsfunktion och förslag 2.3 

rådgivningscentral för försöksverksamhet i 

detta uppdrag. Det pågår även en utredning 

för försöksverksamhet för kommunal 

verksamhet (Dir. 2021:110). 

 

Nationell strategi och handlingsplan för 

cirkulär ekonomi finns. Boverket har 

uppdrag om att utveckla arbetet med 

omställningen till en cirkulär ekonomi i 

byggsektorn i syfte att bidra till att uppnå 

Sveriges miljö- och klimatmål 

(Fi2022/00506). 

 

F
y

si
sk

 p
la

n
er

in
g
 

Glapp mellan översikts-, 

detaljplaner och bygglov. Ingen 

håller ihop det strategiska 

arbetet. 

Mobilitetsutredningar 

/klimatutredningar även 

för befintlig bebyggelse, 

till exempel i samband 

med energideklarationen. 

I uppdraget ges stöd för 

mobilitetsbedömning av nya planer enligt 

Klimaträttsutredningens förslag samt att det 

behövs uppdrag till Boverket om fortsatt 

arbete med verktyg för klimatbedömning 

nya planer, se avsnitt 4.12. Vi betonar även 

behovet av förnyad bedömning av tidigare 

beslutade men ej byggstartade projekt i 

länstransportplanerna. 

  

Ur klimatsynpunkt är det för befintlig 

bebyggelse förutom ökad andel cykel-, 

gång-, och kollektivtrafik viktigt med 

elektrifiering. Boverkets minimikrav på 

laddpunkter (enligt EU-direktiv) kommer att 

utvecklas och ingår i kommunal tillsyn. 

 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Trafikanalys. 

Saknas ekonomiska incitament 

för att behålla träd och skog 

(grön infrastruktur) vid 

planering. Prissättningen 

reflekterar inte dessa värden.  

Kommunalt/regionalt krav 

på att utveckla 

koldioxidbudget som 

inkluderar kolinlagring och 

grön infrastruktur. Kan 

ingå i paket med 

beräkningsmetoder, stöd 

för att ge incitament till att 

Vi rekommenderar i vår rapport att Boverket 

får fortsatt uppdrag om att ta fram ett 

verktyg för att räkna på klimatpåverkan från 

olika 

exploaterings/ombyggnationsalternativ, där 

även träd med mera ingår, se avsnitt 4.12. 

 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Tillväxtanalys. 
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tillvarata skog/träd i 

stadsbild med mera. 

I PBL saknas möjlighet för 

kommuner att ställa krav om 

ekologisk kompensation. 

 Det finns ett antal kommuner som använder 

sig av olika former av frivillig kompensation 

för att minska negativa effekter av 

exploatering. 

 

Vi rekommenderar i vår rapport att Boverket 

får fortsatt uppdrag om att ta fram ett 

verktyg för att räkna på klimatpåverkan från 

olika 

exploaterings/ombyggnationsalternativ, där 

även träd med mera ingår, se avsnitt 4.12. 

 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Tillväxtanalys. 

Värdet av marken (framför allt i 

stadsmiljö) tar inte hänsyn till 

miljökonsekvenser och alltför 

stor andel mark görs till 

parkeringsytor. Parkeringar är 

därmed för billiga. 

Miniminivåer för p-

avgifter 

 

Kommuner kan redan idag kan styra p-talet 

med olika motprestationer som bilpool och 

så vidare. Det är möjligt att höja p-avgifter i 

allmännyttan av rättviseskäl. 

 

Behov av ökad regional 

planering. 

 

 Krav på regional översiktsplanering i alla 

regioner inkräktar på kommunal 

självstyrelse. Regionplanering bygger idag 

på att kommunerna i en region är överens 

om att införa det (senast Halland). I 

Miljömålsrådets förslag Ramverk för 

nationell planering tas frågor kring 

förbättrad planering och samordning upp. 

 

Förstärkning till länsstyrelsen, förslag 5, och 

till regionala mobilitetskoordinatorer, förslag 

7, ökar kapaciteten för samordning av och 

stöd i planering från regional nivå. 

Planeringskatalogen är svår att 

hitta i, och utgör inte ett 

tillräckligt bra stöd till 

kommunal planerare.  

Förbättrad 

planeringskatalog. 

 

 

Planeringskatalogen är ganska ny och en 

förvaltningsgrupp finns. Hindret togs inte 

upp så mycket under kommunintervjuerna. 

Kommuner upplever att de 

saknar rådighet att ställa särkrav 

vid till exempel markanvisningar 

(det råder dock delade meningar 

om huruvida detta är ett hinder 

eller inte). Kommuner kan inte 

heller kräva anslutning till 

fjärrvärme, el- och 

effekteffektivisering och så 

vidare. Särkrav förbjöds i PBL år 

2015. 

Krav i PBL på att mark 

reserveras i detaljplaner för 

framtida ledningsbunden 

infrastruktur, så som 

spillvärmeledningar, för att 

inte omöjliggöra delad 

värme och el i framtiden. 

 

Försöksverksamhet med 

särkrav vid byggnation. 

 

"Effektklivet" 

Investeringsstöd för 

åtgärder som minskar 

behovet av eleffekt, till 

exempel styr- och 

reglerteknik för ökad 

flexmöjlighet, 

Kommunerna kan åstadkomma högre nivå 

utan särkrav, till exempel genom 

markanvisningstävlingar. 

 

Vi har inte prioriterat att utreda krav på 

reservation av mark då vi inte uppfattat att 

detta är ett bekymmer idag, utan det bör 

lämpligen komma med i uppdaterad 

vägledning för kommunal energiplanering.  

 

Angående försöksverksamhet föreslår vi 

rådgivning från myndigheter, förslag 2.3. 

Det pågår även en utredning för 

försöksverksamhet för kommunal 

verksamhet (Dir. 2021:110).  

 

"Effektklivet" föreslår vi att 

Energimyndigheten studerar i sitt uppdrag 

om att analysera hur användningen av 
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spillvärmeledningar, 

ödriftslösningar.  

 

Ställa krav i Miljöbalken 

på tillvaratagande av 

spillvärme, till exempel 

tillstånd/anmälningsplikt 

för stora producenter av 

spillvärme, så som 

datahallar.  

energi, effekt och resurser kan effektiviseras 

i olika delar av samhället. 

 

Krav på ökad energismarthet genom 

förslaget på tillstånds/anmälningsplikt för 

stora energi- och effektanvändare hanteras 

genom förslag 10. 

 

Kommuner har inte möjlighet att 

avkräva att företag följer 

detaljplaner, vilket kan leda till 

att kommunen planerar för en 

utveckling som sedan inte blir 

av, till exempel att verksamhet 

anger ska använda godstransport 

på järnväg men i slutändan blir 

det inte så. 

Planbeskrivning, inte bara 

plankarta bör bli lagkrav 

med sanktionsmöjlighet 

för kommunen. 

Har inte lyfts som stort hinder för många 

kommuner. 

T
ra

n
sp

o
rt

er
 o

ch
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a
n

d
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Det är krångligt att färdas över 

läns/regiongräns, gemensamt 

biljettsystem för kollektivtrafik 

saknas. Brist på beslutsfattande 

och samverkan mellan 

regionerna. 

Krav på samordning  

Stöd till samordning 

Trafikverket har i uppdrag att analysera och 

föreslå hur ett ekonomiskt stöd för att 

utveckla och integrera regionala 

biljettsystem för ökad nationell tillgång till 

kollektivtrafikens biljetter bör utformas. 

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 

2022. 

Kommunen har inte full rådighet 

över att ta ut eller differentiera p-

avgifter med mera. 

Ökade möjligheter för 

kommuner att ta ut och 

differentiera p-avgifter. 

Klimatkommunerna har stöd och goda 

exempel. 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Trafikanalys. 

Dålig uppkoppling för de som 

bor på landsbygden kan leda till 

bilåkning som hade kunnat 

undvikas.  

Ökad digital tillgänglighet 

genom ökat stöd och ökade 

krav. 

Nationellt sett är den digitala 

tillgängligheten relativt god. 96% av alla 

hushåll hade tillgång till snabbt bredband 

oktober 2021. Jämtlands län ligger lägst i 

Sverige med 88%. Det pågår fortsatta 

digitaliserings- och tillgänglighetsprocesser 

hos bland annat länsstyrelser och regioner.  

Kollektivtrafikmedel ges per 

invånare, vilket missgynnar 

glesbygd. 

Ändrade regler. Vi hänvisar till det parallella uppdraget till 

Trafikanalys. 

Brister i genomförande av planer 

och strategier. Även om det finns 

kommunala strategier och planer 

om att till exempel gång, cykling 

och kollektivtrafik, GCK, ska ges 

prioritet för att öka, är 

förverkligandet av planerna är 

svårare att få till. 

 

Det nationella målet för ökad 

GCK är heller inte så känt på 

kommunal nivå. Anledningar 

som lyftes var att om kommuner 

ska arbeta med att nå ett sådant 

mål måste de också avkrävas 

resultat, annars sker ingen 

förändring och politiken på lokal 

nivå känner sig inte berörd. Den 

Krav på uppföljning per 

kommun och region för det 

nationella målet om ökad 

GCK (till exempel i 

länstransportplaner, 

regionala 

utvecklingsplaner och så 

vidare) samt påföljd vid 

bristande redovisning 

och/eller bristande 

måluppfyllelse. 

 

I stället för krav föreslår vi stöd till 

kommuners arbete med tillgänglighet och 

mobilitet genom regionala mobilitets- och 

tillgänglighetssamordnare.  

 

Trafikanalys har föreslagit olika målnivåer 

för olika kommungrupper i ett 

regeringsuppdrag (2019:7). För uppföljning 

hänvisar Trafikanalys till 

resvaneundersökningen som erbjuds även på 

kommunal nivå mot en viss kostnad. 
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nationella målsättningen upplevs 

som för lågt satt för en större stad 

och för högt satt för en 

landsbygd/mindre stad och är 

därför inte särskilt relevant. 

Finns ingen standardiserad 

betalningslösning för laddning. 

 

Ont om plats för laddning av 

delade fordon/hyrbil/bilpool.  

 

Svårt för hyresgäster med 

laddplats. 

 

Hemtjänsten ibland skeptisk till 

elfordon, särskilt i förhållande till 

deras säkerhet i tjänsten i landets 

norra delar med mycket snö och 

kyla och färre laddplatser. 

 

Mackar erbjuder inte fossilfria 

drivmedel utöver pumplagen och 

dess dispenser. 

Krav på fastighetsägare att 

ha p-plats med 

laddmöjlighet för delade 

fordon. 

 

Right-to-charge, rätt till 

laddning för hyresgäst. 

 

Revideringar i pumplagen. 

 

 

Genom en branschöverenskommelse finns 

nu ökade möjligheter betala laddning med 

betalkort. 

 

En utredning om hur bilpoolstjänster kan 

främjas lämnades april 2020 (SOU 2020:22). 

 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Trafikanalys. 

 

 

Kommuner vågar inte investera 

på grund av risk att ha investerat 

i fel teknik, särskilt inom fordon. 

Arbeta med kommunala 

och regionala offentliga 

organisationerna, 

exempelvis 

förmånsmobilitet i stället 

för förmånsbil.  

 

Ekonomiskt och/eller 

kunskapsstöd till 

delningspiloter och 

försöksverksamhet. 

 

Samordnad varutransport 

som förvalt alternativ vid 

beställning av varor. 

 

Skärpt offentlig 

upphandling med 

miniminivåer som att 

klimatkrav ska ställas på 

fossilfria transporter. Det 

görs lämpligen i en 

upptrappningsmodell. 

I detta uppdrag föreslås stöd till kommuner 

genom regionala mobilitets- och 

tillgänglighetssamordnare, förslag 7, 

regionala upphandlingssamordnare, förslag 

6, samt förslag 8 om ökade klimatkrav i 

upphandling. 

 

Lagen (2011:846) om miljökrav vid 

upphandling av bilar och vissa 

kollektivtrafiktjänster och lagen (2010:1065) 

om kollektivtrafik skärps nu med krav på 

viss andel utsläppsfria fordon i offentliga 

fordonsflottor och transport/resetjänster. 

 

Mycket går att göra redan idag:  

- Goda exempel om samordnade 

varutransporter finns hos 

Klimatkommunerna 

- Leveranskrav kan anpassas så att även 

mindre aktörer kan lägga anbud (om det ger 

en lägre klimatpåverkan till exempel genom 

kortare transporter).  

 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Trafikanalys. 

Ö
v

ri
g

t 

Marknadsmisslyckande kring att 

få fram mer klimatvänliga 

produkter och tjänster men också 

kring prissättning så det gröna 

också blir det billigare 

alternativet. Utsläppshandel, 

koldioxidskatt och energiskatt 

verkar inte räcka.  

Stöd för prisskillnad för 

klimatvänligare produkter, 

till exempel för 

förbrukningsvaror, 

biodrivmedel, biobaserad 

plast, grön betong. 

Stöd kan ibland hindra effektivisering eller 

andra åtgärder (till exempel intern 

klimatskatt/klimatväxling), och verkar då 

konserverande och inte utvecklande. Blir 

branschstöd, vilket inte hör till vårt uppdrag. 

Branscher, till exempel plastbranschen kan 

göra egna bonus-malus-system för att göra 

de gröna alternativen billigare och de fossila 

dyrare. 
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Bristande medborgardialog, 

bland annat på grund av att det är 

resurskrävande. 

Stöd till kommuner för 

samverkan med 

civilsamhället. 

Vi föreslår stöd till kommuner i olika form: 

Förslag 3 Klimatomställningsfunktion, 

förslag 1.2 Färdplan, förslag 7 Regional 

mobilitetsfunktion. Klimatkommunerna har 

en punkt om medborgardialog i sin lista för 

kommunernas klimatarbete. Viktigt att 

beakta att medborgardialog aldrig blir klar 

utan är ett pågående arbete och en del av 

kommunens grundläggande funktioner.  
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7.9 Bilaga 9 Vägledning för styrmedels- och åtgärdsanalyser inom RU Lokal och 

regional klimatomställning 2022 

 

Följande dokument ger en struktur och vägledning för konsekvensanalys av förslag på 

styrmedel och åtgärder inom uppdraget att ta fram underlag om lokal och regional 

klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. Givet den 

förhållandevis begränsade tiden för konsekvensanalys får omfattningen av punkterna A-I tas 

upp på den detaljeringsnivå och i den proportion som är mest relevant för respektive analys. 

Styrmedelsanalys eller analys av åtgärder i styrningen handlar i praktiken ofta om att man får 

gå fram och tillbaka mellan analyserna i A-I nedan och successivt ändra utformningen tills 

man till slut hittar en utformning som man bedömer har de bästa förutsättningarna för att 

sammantaget beakta de olika kriterierna.  

A. Beskrivning av styrmedlet eller åtgärden  

B. Styrmedlets eller åtgärdens syfte  

C. Styrmedlets/åtgärdens interaktion med andra styrmedel/åtgärder 

D. Nollalternativ och alternativa lösningar för att uppnå förslagets syfte 

E. Klimateffekt*** 

F. Kostnadseffektivitet** 

G. Synergier och effekter på andra samhällsmål  

• Effekter på andra samhällsmål såsom miljökvalitetsmålen och målen i agenda 

2030** 

• Samhällsekonomi** 

o Sysselsättning** 

o Regional utveckling**  

• Jämställdhet och jämlikhet** 

o Fördelningseffekter** 

H. Beskrivning av andra relevanta effekter 

• Rättsliga förutsättningar och eventuella effekter på kommunalt självstyre* 

• Effekter på totalförsvaret* 

• Effekter på statsbudgeten* 

• Ekonomiska konsekvenser för kommuner och regioner* 

I. Genomförbarhet under 2023-2026 

 

* betecknar de olika kriteriernas status vad gäller den rangordning som ska genomföras inom 

uppdraget på följande sätt:  
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*** Kriterium utifrån vilket förslaget bör rangordnas och motiveras 

** Kriterier som bör vägas in och beskrivas i den mån det är möjligt 

* Kriterier som bör beskrivas där det är relevant 

Eventuella avvikande åsikter gällande rangordningen hos de olika myndigheterna (enligt 

uppdragsdialog främst Energimyndigheten och Naturvårdsverket men även andra när så är 

relevant), samt kommuner, regioner och andra aktörer, ska redovisas.  

I analysen behöver interaktionen mellan olika styrmedel respektive åtgärder alltid beaktas. 

Vad gäller styrmedlets eller åtgärdens syfte är det viktigt att göra en bedömning av det 

individuella förslagets syfte. Vad gäller vissa andra kriterier, exempelvis klimateffekt, kan det 

vara lämpligast att göra en gemensam bedömning av ett paket av styrmedel och/eller åtgärder.  

För konsekvensanalyserna under delarna A-I inom detta uppdrag ska skillnader i hur förslaget 

påverkar olika kommuner och regioner utifrån deras olika förutsättningar beaktas.  

A. Beskrivning av förslaget 

Beskriv den föreslagna styrmedelsförändringen eller åtgärden. Det kan gälla införande, 

borttagande eller justering av befintliga styrmedel eller åtgärder.  

Med styrmedel avses insatser för att genomföra ett politiskt program: 

• Ekonomiska styrmedel (skatter, subventioner, osv)   

• Regulativa/administrativa styrmedel (lagar, förordningar, osv)   

• Informativa styrmedel (kampanjer, information, osv) 

• Nätverksstyrning (stödjande av nätverk mellan aktörer på olika sätt) 

Styrmedel syftar till att påverka aktörers beslutfattande och beteende genom till exempel 

förbud, information eller ekonomiska incitament. Styrmedel ”ligger” och verkar under tid. 

En åtgärd kan vidtas som ett resultat av ett styrmedel, eller vara en separat insats. Åtgärder 

utförs ofta, men inte alltid, snarare av någon annan aktör än staten. Åtgärder kan handla om 

s.k. offentliga åtgärder, alltså offentliga investeringar som infrastrukturinvesteringar och 

offentlig konsumtion som upphandling av fordon. Sådana offentliga åtgärder innebär en direkt 

finansiering från det offentliga. Åtgärder kan, inom ramen för detta uppdrag, även handla om 

olika typer av institutionella åtgärder, till exempel ändringar i vissa aktörers befogenheter eller 

uppdrag. Om ett förslag påverkar bara en statlig aktör (exempelvis Trafikverket) är det en 

institutionell åtgärd snarare än ett styrmedel. Om ett förslag i stället påverkar flera aktörer 

(exempelvis statliga, privata, osv.), så är det snarare ett styrmedel. 

Specificera var (geografiskt eller utsläppssektor) och när styrmedlet eller åtgärden är tänkt att 

verka. Detta kan till exempel vara över hela landet, men särskilt i storstäder, inom 

transportsektorn och under åren 2023 till 2030. Tidsaspekten beskrives sedan mer utförligt i 

del I om förslagets genomförbarhet. Beskriv även vilken aktör och/eller styrningsnivå som 

styrmedlet är tänkt att påverka i det första ledet. Kedjeeffekten med påverkan på andra aktörer 

redovisas i effektkedjan (under E. Klimateffekt). 
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Beskriv hur dimensioner av tillsyn och uppföljning ingår i förslaget. Hur ska effekterna mätas 

och följas upp? Finns det något lämpligt sätt att balansera behovet av ansvarsutkrävande 

(genom uppföljning) och behovet att inte skapa onödig byråkrati som ”äter upp” tid och 

resurser från verksamhet som genererar utsläppsminskningar? 

 

B. Syfte 

Det är väsentligt att klargöra styrmedlets eller åtgärdens syfte för att kunna analysera dess 

klimateffekt och kostnadseffektivitet. 

Att nå nettonollutsläpp till 2045 kräver ett flertal styrmedel och åtgärder som tillsammans når 

detta övergripande mål genom att skapa styrning för till exempel utsläppsminskningar, 

innovation och spridning. För det enskilda förslaget gäller det att specificera den exakta rollen 

som det fyller i styrningen (till exempel att minska utsläppen inom en viss sektor, att höja 

kapaciteten för flernivåstyrning, att styra för innovationer inom en viss bransch eller 

teknikspridning inom ett visst område).  

Beskrivningen av förslagets syfte bör referera till relevanta delar av hindersanalysen och kan 

utgå från de identifierade hindersdimensionerna (och eventuellt även underliggande 

hinderskategori): 

1. Nationella, regionala och lokala målbilder, styrande strategier och ledarskap 

2. Institutionell kapacitet och omställningsförmågor på nationell, regional och lokal nivå 

• Resurser 

• Kunskap och kompetens 

• Metoder 

3. Motverkande eller otillräckliga ramvillkor, kravnivåer, data och uppföljning  

I synnerhet vad gäller styrmedel så är det önskvärt att kunna motivera detta utifrån ett 

marknadsmisslyckande, ett annat hinder som eventuellt kan motivera styrmedel, eller en annan 

lucka i styrningen och i så fall vad. För en översikt över relevanta hinder, se ’Guide och 

begreppsapparat för hindersanalys’ nedan och kategorierna som ingår i hindersanalysen 

beskriven ovan.  

Syftet bör i sin tur motiveras utifrån dess klimatrelevans. Ett styrmedel kan till exempel ha 

som syfte att gynna utbyggnad av infrastruktur för elbilsladdning. Klimatrelevansen motiveras 

då i sin tur utifrån betydelsen av elektrifiering av fordonsflottan för klimatomställningen.  

 

C. Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder 

Med utgångspunkt i beskrivningen av förslaget i del A, beskrivs här hur förslaget interagerar 

med andra styrmedel och/eller åtgärder. Besvara, där det är relevant, hur förslaget interagerar 

med följande: 

• Redan beslutade relevanta styrmedel 
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• Styrmedel som är ’på gång’ (längre fram i lagstiftningsprocessen) och kan tänkas träda i 

kraft inom en snar framtid 

• Paket – våra andra förslag som hänger ihop med detta 

o Här argumenteras för vår paketering samt varför förslagen är mer verksamma som paket 

än som separata delar  

• Föreslagna styrmedel i de parallella uppdragen och andra relevanta utredningar (t ex 

Klimaträttsutredningen) 

 

D. Nollalternativ och alternativa lösningar för att uppnå förslagets syfte 

Ett nollalternativ, alltså förväntad utveckling utan förslagets införande, är central för att 

bedöma de olika kriterierna nedan. Nollalternativ är i första hand Naturvårdsverkets 

referensscenario men resonemang kan även behöva föras kring aspekter som inte belyses i 

detta referensscenario. Till exempel kring huruvida regioner kan förväntas införa 

mobilitetsnoder eller liknande funktioner (alternativt förväntas åstadkomma samma 

slutresultat som vårt förslag om mobilitetsnoder ska nå) även utan vårt förslag. 

Hindersanalysen kan belysa en förväntad utveckling utan styrmedlet eller åtgärden, d.v.s. vad 

som kan tänkas hända utan förslaget. Där det anses relevant bör även en alternativ 

samhällsutveckling beskrivas. Kan denna samhällsutveckling tänkas överbrygga hindren även 

utan det föreslagna styrmedlet/åtgärden? 

Analysen bör även inkludera en redovisning och diskussion av alternativa sätt som övervägts 

för att uppnå syftet med styrmedlet. Detta för att stärka motiveringen av det valda styrmedlet. 

När så är relevant kan alternativa lösningar för att uppnå syftet även användas som 

jämförelsealternativ, utöver nollalternativet.  

Observera att denna del bör hållas relativt kort för att öka läsbarheten och genomförbarheten 

av vårt analysarbete. 

 

E. Klimateffekt 

Enligt uppdraget ska klimateffekter på lång och kort sikt beaktas (inkl. målen 2030, 2045 och 

framåt). Ett styrmedels eller en åtgärds klimateffekt kan beskrivas såväl kvalitativt som 

kvantitativt. Bedömningen av ett förslags klimateffekt bör beakta det faktum att effekten kan 

verka via andra syften än att direkt minska utsläpp, till exempel genom att främja innovation. 

Ibland kan det vara lämpligare att bedöma klimateffekten av ett styrningspaket, snarare än av 

ett enskilt förslag. Det måste vara en tydlig argumentation kring vad effekten är för paketet, 

och att denna enbart uppnås genom att införa hela paketet och inte genom ett enskilt separat 

förslag. Här bör kopplingar göras till beskrivningen i del C om hur olika förslag interagerar 

med varandra.  

Klimateffekter kan även vara indirekta, d.v.s. att de inte är huvudsyftet med ett styrmedel eller 

åtgärdsförslag. Till exempel kan en hastighetsminskning på väg införd för att minska på buller 

även leda till minskade klimatutsläpp.  
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Läckageeffekter bör också beskrivas. Dessa är effekter på växthusgasutsläpp bortom de 

avgränsningar i tid och rum som framgår av syftet och regeringsuppdraget (territoriella 

utsläpp). 

För en mer utförlig genomgång av hur en bedömning av ett förslags klimateffekt kan 

genomföras, se den myndighetsgemensamma vägledning för klimateffektbedömningar som 

Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet, Naturvårdsverket och Trafikverket tagit fram. I 

vägledningen föreslås en inledande analys som kan sammanfattas i följande steg: 

• Definiera jämförelsealternativ (i första hand Naturvårdsverkets referensscenario, 

nollalternativ i D, men kan även vara annat beroende på förslag). 

• Beskriv effektkedjor översiktligt. 

Utifrån denna kan en effektberäkning, en kvalitativ effektbedömning eller en kombination av 

de två genomföras. Principer och tillvägagångssätt för dessa beskrivs närmare i vägledningen. 

Observera att vissa av dessa steg ovan omhändertas i andra delar av analysen, i de fallen går 

det bra att referera till beskrivningarna där. Det viktiga är att säkerställa att alla delar tas upp 

på lämplig plats i analysen och att det här presenteras en bedömning av förslagets 

klimateffekt. 

 

F. Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet är ett av de kriterier som bör vägas in och beskrivas i den mån det är 

möjligt. 

Kostnadseffektivitet blir aktuellt när man finner att flera möjliga styrmedel eller åtgärder, eller 

kombinationer av dem, är likvärdiga i sina egenskaper och precision att uppfylla ett eller flera 

syften ovan. För att bedöma om ett förslag är kostnadseffektivt behöver en bedömning göras 

om det föreslagna styrmedlet (eller paketet) möjliggör att syftet nås genom minsta möjliga 

kostnad, jämfört med alternativa lösningar för att uppnå samma syfte (beskrivna under D, 

respektive B).  

Ur uppdraget: 

Vid bedömningar av åtgärders kostnadseffektivitet bör både kortsiktiga och långsiktiga 

klimateffekter beaktas, liksom direkta och indirekta klimateffekter. En utgångspunkt för 

bedömningen bör vara avsnitt 7.2 ”Konsekvensutredningar och utvärderingar i klimat-

politiken” i 2020 års klimatredovisning (se prop. 2020/21:1 utg.omr. 20 bilaga 1 s.165 f).  

En principiell bedömning av ett förslags kostnadseffektivitet innebär en bedömning av i vilken 

mån styrningen möjliggör att styrmedel och åtgärder genomförs på så sätt att de är minst 

kostsamma/innebär minsta möjliga uppoffring för samhället som helhet. ”Uppoffring” i detta 

sammanhang ska förstås i ordets bredare bemärkelse. Det kan till exempel innefatta förlorat 

välbefinnande eller förlorad tid. För ett brett styrmedel med syfte att minska utsläppen 

generellt i ekonomin kan det handla om huruvida utsläppsminskande åtgärder sker där de är 

som minst kostsamma. I den analysen ingår även att bedöma i vilken mån förslaget ger 

incitament till innovation. För ett styrmedel som specifikt syftar till utveckling och 

demonstration av tekniker som bedöms som centrala för klimatomställningen kan en 

kostnadseffektivitetsbedömning handla om i vilken mån förslaget ger incitament till de 
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åtgärder som bedöms ha potential att leda till största möjliga lärande samt om dessa åtgärder 

främjas på det sätt som innebär minst kostnad.  

Analysen bör även beakta om genomförandet av styrmedlet är förknippat med stora 

transaktionskostnader. För ett styrmedel i form av ett stöd kan det till exempel handla om det 

offentligas resurser för att fördela ett stöd och kontrollera efterlevnad, eller om resurser för 

marknadens aktörer för att hitta information om stödet och möjliga åtgärder samt ansöknings- 

och redovisningsprocesser. 

Särskilt relevant för vårt uppdrag är en kvalitativ kostnadseffektivitetsbedömning baserad på 

en mer direkt skattning av kostnaden (både i pengar och annat) i relation till förslagets syfte, i 

jämförelse med motsvarande kostnader för alternativa insatser för att uppnå samma syfte. 

Observera att syftet ej nödvändigtvis är att direkt minska utsläppen, utan också till exempel 

kan handla om att gynna en viss typ av innovation. 

Här är alltså frågeställningen hur träffsäkert förslaget är för att uppnå dess uttänkta syfte, samt 

hur väl det hanterar de hinder vi identifierat inom uppdraget. 

Vi bör, om det är relevant, beskriva varför det är just staten (eller den föreslagna aktören) som 

ska stå för de föreslagna kostnaderna, och inte till exempel landets kommuner. Då är det 

lämpligt att också beskriva hur förslagets kostnader leder till långsiktiga utsläppsminskningar i 

alla kommuner. 

Ett annat sätt att analysera ett förslags kostnadseffektivitet är att (kvalitativt) bedöma hur 

resurser används idag och om förslaget syftar till att minska ett slöseri med dessa resurser. 

Exempelvis kan då lyftas hur en ”projektifiering” innebär ett slöseri när stora mängder av 

statliga resurser läggs på information och projekt, men att när ingen mottaglighet och kapacitet 

finns på kommuner/regioner att ta hand om denna information och projekt så nyttjas dessa inte 

fullt ut. 

Vad gäller institutionella åtgärder kan det vara mer komplicerat att bedöma 

kostnadseffektiviteten och det är svårt att ge någon generell vägledning.  

Inom klimatpolitiken görs det modelleringar med en kostnadsoptimerande ansats av vad som, 

utifrån dagens kunskap, skulle kunna vara kostnadseffektiva teknikutvecklingsinsatser för att 

nå klimatmålen. Sådana analyser görs till exempel inom ramen för EU-kommissionens 

klimatpolitiska analyser. De kan vara en lämplig utgångspunkt för att bedöma vad som är 

kostnadseffektiva offentliga åtgärder, i den mån åtgärderna berör investeringar i viss teknik. I 

vissa fall kan det även vara lämpligt att sätta styrmedlets eller styrmedelskombinationens 

effekter för specifika åtgärder i relation till sådana resultat för att bedöma om de även i 

kommissionens analyser bedöms ha potential att resultera i kostnadseffektiva åtgärder mot 

långsiktiga mål. Det är emellertid viktigt att beakta modellens tidsperspektiv, osäkerheter och 

huruvida dynamiska aspekter kopplade till teknikutveckling ingår. Det sistnämnda i syfte att 

inte bara kostnadseffektivt uppnå olika etappmål utan också slutmålet om nollutsläpp 2045.  
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G. Synergier och effekter på andra samhällsmål  

Synergier bör, enligt uppdraget, eftersträvas mellan områden där det är relevant (och möjligt). 

Synergier innebär att ett styrmedel eller en åtgärd avsiktligt bidrar till flera samhällsmål, ofta 

genom ett specifikt syfte som i sin tur bidrar till flera samhällsmål. Det specifika syftet kan till 

exempel vara att förbättra cykelinfrastruktur vilket i sin tur förväntas gynna såväl klimatmål 

(genom minskat resande med bil och buss) som mål om minskad luftpåverkan och förbättrad 

folkhälsa. Även målkonflikter (negativa sidoeffekter) och positiva sidoeffekter bortom 

styrmedlets syfte bör redovisas.  

I regeringsuppdraget specificeras följande konsekvenser, utöver klimateffekter, som viktiga att 

beskriva och väga in i rangordning i den mån det är möjligt.  

Effekter på andra samhällsmål såsom miljökvalitetsmålen och målen i Agenda 2030  

Identifiera de mest relevanta målen som påverkas av förslagets genomförande.  En komplett 

analys av samtliga globala mål och miljömål bör inte genomföras, däremot finns det ofta 

tydliga kopplingar mellan minskad klimatpåverkan till exempel luftkvalitet och biologisk 

mångfald. Effekter kan vara positiva eller negativa. 

Steg 1: Vilka miljökvalitetsmål är väsentligt berörda?  

Steg 2: Analysera huruvida förslaget leder till en positiv eller negativ utveckling för 

miljökvalitetsmålen.  

Steg 3: Fördjupning i specifika bedömningar om så behövs, i första hand där förslaget anses 

ha en negativ påverkan på miljökvalitetsmål. Här involveras lämplig person på Lst med ansvar 

för det specifika miljökvalitetsmålet. 

 

Samhällsekonomi 

Utöver en generell kostnadseffektivitetsbedömning bör följande samhällsekonomiska effekter 

redovisas på en för ändamålet relevant detaljeringsnivå: 

Sysselsättning  

Effekter för sysselsättning ska beskrivas och vägas in där relevant. Möjligheterna till 

utveckling av sysselsättning bör beaktas i analys av förslagen: 

• Har förslaget potential att påverka sysselsättningen lokalt eller regionalt? 

• Är effekten positiv, neutral eller negativ? 

• Finns behov av ny utbildning på kort eller längre sikt? 

 

Regional utveckling  

Effekter för regional utveckling ska beskrivas och vägas in där relevant. Regioner ska skapa 

förutsättningar för en utveckling som leder till en hållbar tillväxt i alla delar av landet och som 

utgår från de lokala och regionala förutsättningar som råder. Samtliga Regioner tar fram 
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regionala utvecklingsstrategier. Nationellt finns också en vägledande strategi för hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft med fyra strategiska områden som bör beaktas i analysen: 

• Påverkas likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd? 

• Finns effekter eller behov kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling? 

• Finns effekter eller behov kring innovation och förnyelse samt entreprenörskap och 

företagande? 

• Påverkas tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystem? 

 

Jämställdhet och jämlikhet  

Effekter för jämställdhet ska beskrivas och vägas in i rangordningen där det är relevant. Att 

enbart ta hänsyn till effekter på olika kön kan dock leda till att viktiga effekter på andra 

målgrupper inte fångas upp, och som skulle kunna påverka bl.a. genomförbarhet av förslaget. 

Därför bör analysen breddas där så är relevant med flera målgrupper enligt beskrivningen 

nedan. Referera där relevant till andra delar av analysen, så som fördelningseffekter eller 

Agenda 2030. 

Frågorna nedan kan med fördel ställas angående förslagen för att beskriva risker relaterade till 

ojämställdhet och ojämlikhet. De måste alltså inte ha utförliga svar, men kan snarare användas 

som guide för att säkerställa att vi tar hänsyn till eventuella synergier och/eller sidoeffekter. 

Frågorna om representation, resurser och realia inspireras av 4R-metoden.  

Representation 

• Till vilken målgruppen riktar sig insatsen? Direkta och indirekta målgrupper. 

• Vilken målgrupp påverkas av effekten av insatsen? 

• Finns det olika behov/intressen/förutsättningar i målgruppen som utgör ett hinder 

för någon grupp att delta i insatserna?  

• Finns det olika normer, roller el dylikt som påverkar målgruppens möjlighet att 

utnyttja insatsen? 

Vid målgruppsanalys ta hänsyn till följande: Kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, 

trosuppfattning, funktionalitet, sexualitet, ålder, socioekonomisk bakgrund.  

Resurser 

• Hur fördelas nyttorna och kostnaderna baserat på målgrupp? 

• Vilken målgrupp kommer få ta del av effekterna av insatsen? 

• Hur förmedlas informationen om utbetalning/bidrag? 

o Realia 

o Hur kommer det sig att representationen och resursfördelningen ser ut som 

den gör? 

• Vilka slutsatser kan vi dra från den kartläggning som genomförts angående 

representation och resurser? 
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• Vems behov tillgodoses? 

• Påverkar förslagen målgrupper olika? 

• Vad blir konsekvenserna för jämställdheten/jämlikheten i förslaget om vi inte 

genomför några åtgärder? Detta kan med fördel kopplas till analysen i del C om 

nollalternativ, referensscenarior och alternativa lösningar. 

 

Fördelningseffekter 

I uppdragstexten beskrivs att effekter på fördelningspolitik ska beskrivas och vägas in i 

rangordningen där det är relevant. En sådan beskrivning tar lämpligtvis sin utgångspunkt i en 

analys av förslagets fördelningseffekter. Alltså en analys av vilka samhällsaktörer som gynnas 

respektive missgynnas av förslaget. Dessa kan exempelvis vara små, medelstora och stora 

företag, olika geografiska delar av landet, samt stad- och landperspektiv. 

En princip för fördelningspolitiska effekter skulle kunna vara att förslaget ska kombineras 

med kompenserade åtgärder för att neutralisera eventuella fördelningseffekter. Detta kan 

emellertid stå i konflikt med principen om att förorenaren betalar, med en generell ambition att 

inte missgynna svaga grupper eller med en fördelningspolitisk ansats som tar sin utgångspunkt 

i att stärka förslagens genomförbarhet. Det är därför inte självklart att utgå från att alla 

fördelningseffekter ska neutraliseras. 

 

H. Beskrivning av andra relevanta effekter 

Dessa effekter redovisas där det är relevant. 

Rättsliga förutsättningar och kommunalt självstyre  

Är styrmedlet rimligt att genomföra inom svensk rätt eller krävs väsentliga förändringar (som i 

så fall skulle behöva konsekvensanalyseras) i denna?  

Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen ska de konsekvenser och de särskilda 

avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas. Tillväxtverkets handledning för 

konsekvensutredning ger vägledning kring effekter av betydelse för den kommunala 

självstyrelsen. Där finns även vidare hänvisning till utgångspunkter för proportionalitets-

bedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen. 

Är styrmedlet förenligt med befintlig EU-rätt samt vad som kan komma att väntas av den 

politiska processen inom EU? Är styrmedlet förenligt med internationell rätt? Se 

Tillväxtverkets Handledning för konsekvensutredningar. 

Effekter på totalförsvaret samt samhällsskydd och beredskap 

Totalförsvaret är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret 

består av militärt försvar och civilt försvar. Det militära försvarets uppgift är bland annat att 

försvara Sverige mot väpnat angrepp och att hävda landets territoriella integritet. Det civila 

försvaret omfattar hela samhället och målet för det civila försvaret är att värna 

civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till 

Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 
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Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, 

näringsliv och frivilligorganisationer. Beskriv om och i så fall hur styrmedlet påverkar 

totalförsvarets möjligheter att genomföra sitt uppdrag. 

Förutom risk för väpnat angrepp eller krig bör även sårbarhet för andra kriser beaktas i 

analysarbetet.  Samhällsviktiga funktioner kan påverkas av störningar lokalt, regionalt eller 

internationellt relaterat till exempelvis väder och klimat, naturkatastrofer eller geopolitiska 

faktorer. 

 

Effekter på statsbudgeten 

Skilj på investeringar och löpande kostnader/intäkter. Se Tillväxtverkets Handledning för 

konsekvensutredning, om tid finnes. Denna handledning är lämplig att använda just på den här 

punkten, men den bör inte vägleda hela styrmedels- och konsekvensanalysen. 

Relevanta ekonomiska konsekvenser för Länsstyrelser och myndigheter inkluderas här. 

Huvudfråga att besvara här: blir det här en ökad kostnad för staten? Blir det plus-minus-noll? 

Eller en minskad kostnad för staten? Beskriv storleksordningen. Om vi inte kan bedöma 

effekterna på statsbudgeten så ska det framgå. 

 

Ekonomiska konsekvenser för kommuner och regioner 

Ska beräknas och redovisas när så är relevant. Se Tillväxtverkets Handledning för 

konsekvensutredning. 

Huvudfråga att besvara här: blir det här en ökad kostnad för kommuner/regioner? Blir det 

plus-minus-noll? Eller en minskad kostnad för kommuner/regioner? Beskriv 

storleksordningen. Om vi inte kan bedöma effekterna på kommuners/regioners budget så ska 

det framgå. 

I. Genomförbarhet under 2023-2026 

Här görs en enklare allmän bedömning av genomförbarhet under åren för handlingsplanen, 

d.v.s. 2023–2026. Detta görs genom att besvara frågeställningar som: 

• Är förslagen sådana att de tar längre tid att införa än att de kan hinnas med till 2026? Kan 

delar av förslagen påbörjas innan år 2027? 

• Är alla delar av förslagen sådana som regeringen har full rådighet över? Eller är deras 

genomförande beroende av andra aktörer? EU? Andra internationella styrningsnivåer eller 

samhällsprocesser? På vilket sätt? 

• Vad säger vår hindersanalys om kommuner och regioners förutsättningar att agera utifrån 

förslagen? 

• Ligger förslagen ”rätt i tiden”? Synkar de med andra processer eller samhällsutvecklingar? 

Analysen går inte in på politisk genomförbarhet. 
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Hindersanalys – Guide och begreppsapparat 

Hinderskategorisering och -beskrivning 

Nedan följer beskrivningar av olika typer av hinder för utsläppsminskningar och ökat upptag 

av växthusgaser. Hinderskategoriseringen är tänkt att bidra till en hindersanalys vars syfte är 

att identifiera var det behövs statlig styrning. Naturvårdsverket har valt att skilja på 

utmaningar att beakta i styrningen och hinder för marknadens aktörer för att genomföra 

utsläppsminskande/upptagsökande åtgärder. Vi beskriver inledningsvis några exempel på 

utmaningar att beakta i styrningen. Detta följs av en mer fyllig beskrivning av olika hinder 

som marknadens aktörer kan möta. Det är hindren för marknadens aktörer som definierar 

styrmedelsbehovet och därmed utgör kärnan i en hindersanalys. Genom att ringa in vilket 

marknadsmisslyckande som hindrar utsläppsminskningar så kan vi dra slutsatser kring 

lämpliga styrmedel.  

Viktiga utmaningar att beakta i styrningen 

Målkonflikter 

Vad som utgör önskvärda åtgärder kan påverkas av att det finns målkonflikter. Mellan 

biologisk mångfald och åtgärder inom jord- och skogsbruk finns det t ex olika målkonflikter. 

De olika målen kan spegla reella målkonflikter för vissa åtgärder vilka, givet att målen är väl 

motiverade, inte ska ändras. Målkonflikter behöver dock identifieras då de utgör viktiga 

parametrar när styrmedelsförslag ska konsekvensanalyseras. Om det handlar om utformning 

som skapar målkonflikter, kan de skapa onödiga hinder och bör ses över (se Brister i 

nuvarande styrning nedan). 

Brist på rådighet 

Brist på rådighet är en utmaning att beakta i styrningen. Exempelvis påverkar regler om 

statsstöd möjligheten att differentiera skattesatser mellan bio- och fossila bränslen. 

Fördelningseffekter 

Politiken kan ha svårt att få igenom åtgärder och styrmedel om det exempelvis resulterar i 

betydande fördelningseffekter, alltså omfördelning av välfärd mellan olika grupper. Det finns 

ibland en konflikt mellan att undvika fördelningseffekter och principen om att förorenaren 

betalar. Här kan man behöva analysera varför ett styrmedel inte accepteras av vissa grupper 

och se över möjligheterna att införa kompenserande åtgärder. Att hantera fördelningseffekter 

bör dock vara en politisk fråga. 

Svårigheter att bedöma utsläpp och upptag 

Inom vissa sektorer, som jordbruk, skogsbruk och flyg, kan det vara svårt att mäta vilka 

effekter en åtgärd får på t.ex. utsläpp eller upptag av växthusgaser. Detta begränsar t.ex. 

möjligheten att prissätta utsläppen och kontrollera efterlevnad av administrativa styrmedel. 

Det finns olika sätt att hantera denna typ av svårigheter som genom att använda schabloner 

eller rikta in styrningen mot insatsvaror.  Det kan även handla om genuin osäkerhet kring olika 

åtgärders klimateffekt där det behövs ytterligare forskning. 
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Utsläppsläckage 

Utsläppsläckage sker när skärpt reglering av utsläpp inom ett område leder till ökade utsläpp i 

andra områden. Att beakta utsläppsläckage är viktigt för att säkerställa den övergripande 

effektiviteten i klimatpolitiken.   

Långa investeringscykler och tekniska inlåsningar 

Många tekniker med stor betydelse för vår klimatpåverkan har långa livslängder. Det gör att 

styrmedel inte alltid får den tänkta effekt vid en given tidpunkt då styrmedel som beslutas och 

införs på kort sikt kan komma att ha effekt först på lång sikt. Det är viktigt med en långsiktigt 

politisk styrning som tar sådana effekter i beaktning.  

Brist på konkurrens 

Konkurrens är viktigt för ekonomiska styrmedels genomslag. Vid användning av styrmedel 

såsom auktionering för att minska utsläpp eller öka upptag av växthusgaser, är det t.ex. viktigt 

att det finns tillräckligt med intresserade aktörer och anbud för att styrmedlet ska bli 

kostnadseffektivt genom tillräcklig konkurrens. Om det är få aktörer på en marknad (monopol) 

kan en miljöskattehöjning istället för att skapa incitament till utsläppsreduktion hos en 

producent, direkt överföras till kundens pris.   

Hinder för marknadsaktörer att göra utsläppsminskande/upptagsökande åtgärder 

Hinder som marknadens aktörer möter kan bero på rena marknadsmisslyckanden som bör 

mötas med styrmedel. Men det kan finnas hinder som ligger i gränslandet mellan att utgöra 

marknadsmisslyckanden och inte, där det är mer osäkert om statlig intervention behövs. 

Exempel på sådana gråzoner är transaktionskostnader och beteenderelaterade faktorer. Utöver 

det kan det finnas hinder som inte bör hanteras genom statlig styrning men som ändå kan ha 

påverkan på vilka åtgärder som genomförs. 

 

Orsaker till marknadsmisslyckande som bör hanteras med styrmedel 

Negativa externaliteter 

Negativa externaliteter är en negativ påverkan på en aktör som själv inte är del av en 

transaktion. Icke eller otillräckligt prissatta växthusgasutsläpp är exempel på en negativ 

externalitet. Så länge utsläpperaren inte betalar för den samhällsekonomiska kostnad som 

uppstår när de använder t.ex. fossila bränslen betalar de inte heller det verkliga priset för sin 

produktion. Inte heller konsumenten av de utsläppsgenererande varorna betalar det fulla priset 

för sin konsumtion. Därmed minskar också incitamenten att byta bränslen, effektivisera och 

anpassa konsumtionen. Skatter och avgifter som motsvarar skadekostnaden hanterar 

lämpligast detta marknadsmisslyckande. 

Positiva externaliteter 

Det finns åtgärder som har positiva externaliteter vilket innebär att den samhällsekonomiska 

nyttan av att genomföra åtgärden är större än nyttan hos den enskilda marknadsaktören, t ex 

kolsänkor i träd och mark. Dessa kolsänkor har ett värde för samhället i stort men markägare 

saknar generellt sett incitament att satsa på åtgärder som ökar kolsänkan då det är mer lönsamt 
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att avverka skogen. Ett annat exempel på positiva externaliteter är kunskapsutveckling (se 

nedan). Ekonomisk ersättning från staten som motsvarar samhällsnyttan hanterar lämpligast 

detta marknadsmisslyckande.  

Innovationsrelaterade marknadsmisslyckanden 

Klimatomställningen är beroende av kunskapsutveckling. Kunskapsutveckling är i regel 

förknippad med positiva externaliteter så som spridning av kunskap och innovation till många 

olika aktörer. Kunskap när den väl är känd eller används är svår att skydda från att andra 

använder den. Det kan leda till att företag investerar för lite i forskning och utveckling (FoU) 

än vad som är önskvärt utifrån ett samhällsperspektiv då vinsten för samhället är större än 

vinsten för det enskilda företaget. På samma sätt kan ny kunskap ofta ha en lång 

inlärningsperiod innan den kan användas och ge önskad nytta för samhället. Kostnaderna är 

högst för de aktörer som först använder och sprider kunskapen. Individer och företag har 

därför låga incitament att börja tillämpa och sprida ny kunskap, trots att det skulle ge 

samhället höga vinster.  

Statlig styrning kan behövas i alla led i innovationskedjan: stödja FoU, vidareutveckling och 

demonstration av teknik eller marknadsintroduktionen av en ny teknik. Viss ekonomisk 

ersättning från staten hanterar lämpligast detta marknadsmisslyckande. För teknikskiften som 

bedöms ha avgörande betydelse för klimatomställningen kan det vara motiverat med en mer 

fördjupad analys av hindren än vad som vanligtvis ryms inom begreppet innovationsrelaterade 

marknadsmisslyckanden. En lämplig ansats kan vara att analysera det tekniska 

innovationssystemet och dess olika funktioner.  En sådan analys kan ligga till grund för en 

mer träffsäker innovationsstyrning. 

Nätverksexternaliteter 

En annan form av teknikrelaterat marknadsmisslyckande, som också kan innebära att 

samhällsekonomiskt effektiva tekniker inte slår an på marknaden, är s.k. 

nätverksexternaliteter. Här avses att en konsument gynnas av att andra konsumenter använder 

samma typ av teknik, samt att samma konsument inte tar hänsyn till nyttan för andra 

konsumenter i sitt val av teknik. Ett exempel på detta är laddbara fordon som är beroende av 

ny laddinfrastruktur. Viss ekonomisk ersättning från staten hanterar lämpligast detta 

marknadsmisslyckande. 

Asymmetrisk information 

När informationen är asymmetriskt fördelad innebär det att informationen är ojämnt fördelad 

mellan aktörer och en aktör har ett informationsövertag gentemot en annan. Det kan handla 

om att producenten av en produkt har mer information om produktens miljöpåverkan än 

konsumenten. Även om det finns en betalningsvilja för mindre miljöpåverkande produkter kan 

det t.ex. finnas osäkerheter kring om produkten är producerad på ett sätt som innebär mindre 

miljöpåverkan. Det saknas kanske märkning eller liknande. Informationstillgången kan även 

skilja sig mellan stat och företag, exempelvis att staten inte tillräckligt tydliggör vilka som är 

de politiska målen (staten har informationsövertag), eller att staten inte förstår vilka tekniker 

som är lämpade att minska utsläppen (företag har informationsövertag). 

Informationsstyrmedel, till exempel en obligatorisk märkning, hanterar lämpligast detta 

marknadsmisslyckande. 
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Politiskt skapade marknadsmisslyckanden 

Ibland kan politiska beslut  skapa ett marknadsmisslyckande. Många former av miljöskadliga 

subventioner utgör politiskt skapade marknadsmisslyckanden. Ett exempel är skatteavdraget 

för resor till och från jobbet. Genom att undersöka om syftet med subventionen (t.ex. att 

kompensera en viss grupp ekonomiskt) kan uppnås utan att specifikt uppmuntra miljöskadligt 

beteende kan man bedöma om det handlar om ett politiskt skapat marknadsmisslyckande och 

om det därför bör åtgärdas med en justering av styrmedlet, eller om uppmuntrandet av det 

miljöskadliga beteendet helt enkelt reflekterar en målkonflikt och inte bör åtgärdas med 

justerade styrmedel. 

Institutionell osäkerhet 

Osäkerhet och ryckighet i politiken kan vara ett hinder då det kan påverka olika aktörers 

investeringsvilja. Politisk osäkerhet kan t.ex. innebära en hög risk för den som ska investera i 

ny teknik. Om det saknas förutsägbarhet kan det vara svårt för styrmedel att fullt ut åtgärda det 

marknadsmisslyckande som behöver hanteras. Tydliga beslut från politikerna och långsiktiga 

regelverk hanterar lämpligast detta marknadsmisslyckande. 

Brister i nuvarande styrning 

För några av de hinder som marknadens aktörer möter finns redan styrmedel på plats. Långt 

ifrån alla styrmedel är dock perfekta. Det kan finnas styrmedel som inte har utformats på rätt 

sätt och som därmed inte lyckas korrigera marknadsmisslyckanden. Det kan till och med 

finnas styrmedel som motverkar det som ska uppnås för att de är fel utformade. Det kan vara 

lika viktigt att identifiera brister i nuvarande styrning som att identifiera 

marknadsmisslyckanden som saknar styrning.  

Hinder som eventuellt bör hanteras med styrmedel 

Hinder som beror på informationsbrist, tidsinsats och krångel för att genomföra åtgärder är 

hinder som är aktuella för en stor del av alla marknadsinteraktioner. Dessa hinder utgör inte 

marknadsmisslyckanden. Hinder av det slaget kan inte alltid regleras bort men för särskilt 

viktiga åtgärder kan det vara motiverat att undanröja denna typ av hinder. I andra fall är det 

viktigt att ha förståelse för dem för att bättre kunna utforma andra styrmedel. Till exempel kan 

miljöskatter ha begränsad effekt om aktörer inte är medvetna om kostnaden på de beskattade 

varorna.  

Transaktionskostnader (som marknadens aktörer möter) 

Transaktionskostnader är kostnader som uppkommer vid ett ekonomiskt utbyte mellan aktörer. 

Exempelvis behöver en aktör som ska köpa en viss tjänst eller produkt lägga ner en viss tid 

och ett visst arbete innan affären genomförs. Förhandling och genomförande av nya kontrakts- 

och samarbetsformer är tydliga exempel på transaktionskostnader. Ibland kan politiken skapa 

transaktionskostnader. Exempel på detta är ineffektiva tillståndsprocesser eller krångliga 

förfaranden för att söka bidrag.  

Informationsmisslyckanden  

Informationsbrist kan ses som resultatet av en specifik form av transaktionskostnad, nämligen 

kostnaden för att söka information. I vissa fall, när information kan nyttjas av många, utgör 
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information en kollektiv nyttighet (exempelvis med grundforskning). Det är en form av 

marknadsmisslyckande som motiverar att staten bidrar till att förse marknadens aktörer med 

information. Information som en kollektiv nyttighet ingår i de innovationsrelaterade 

marknadsmisslyckanden men kan även gälla annat än innovation. Det finns ingen skarp gräns 

mellan informationsbrist till följd av transaktionskostnader för att söka information och 

information som en kollektiv nyttighet. 

Beteenderelaterade faktorer 

Att utsläppsminskande åtgärder inte genomförs kan bero på beteenderelaterade faktorer som 

kan göra att hushåll och företag inte är helt ekonomiskt rationella i sitt beslutsfattande. 

Forskning visar bland annat att individer hellre minimerar risker än maximerar vinster, att 

individer kan ha svårt att hantera den mängd information som krävs för att ta ett ekonomiskt 

rationellt beslut och att individer tenderar att välja det de tidigare har valt trots att det kan vara 

ekonomiskt motiverat att välja ett annat alternativ. Ett sätt att minimera risker kan vara att 

behålla den nuvarande uppvärmningsformen och inte chansa genom att investera i alternativ 

teknologi trots att det vore ekonomiskt motiverat. Beslut kan även påverkas av känslor, 

värderingar och sociala normer.   

Beteenderelaterade faktorer kan påverka hur stor effekt olika styrmedel får och kan behöva 

beaktas när styrmedel utformas. Ett sätt att styra beteenden kan vara t.ex. nudging där att 

aktörer ”knuffas” i rätt riktning genom att t.ex. göra klimatsmarta alternativ till standardval. 

En stringent klimatpolitik med höga koldioxidpriser innebär dock i regel att påverkan från 

beteenderelaterade faktorer blir mer begränsad.  

Delade incitament 

Det finns fall där olika aktörer som på något sätt har ingått ett avtal med varandra saknar 

incitament att genomföra åtgärder trots att de är samhällsekonomiskt, och ibland även 

privatekonomiskt, motiverat. Det är t.ex. vanligt förekommande när det kommer till att 

genomföra energieffektiviserande åtgärder där det ofta finns en rollfördelning mellan den som 

har ansvar för själva energieffektiviseringsåtgärderna och den som betalar energiräkningen. 

Det kan även uppstå inom jordbrukssektorn där det är vanligt att arrendera mark. Problemet 

kan även existera inom ett företag.  

Hinder som inte bör hanteras med styrmedel 

En del kostnader utgör reella kostnader som reflekterar resursanvändning, till exempel 

plastduk för att täcka gödselbrunnar. Dessa kostnader utgör inte marknadsmisslyckanden och 

bör inte undanröjas med styrmedel. Fluktuationer i råvarupriser och osäkerheter på tillgång till 

råvara, till exempel grenar och toppar för bioenergiproduktion, kan också beskrivas som 

hinder för marknadens aktörer. Dessa reflekterar dock faktorer som bör beaktas i alla 

marknadstransaktioner och som därför inte bör undanröjas med riktade styrmedel så till vida 

det inte rör sig om t.ex. osäkerheter på grund av att tekniken för framställning av bioenergi är 

omogen. 
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§ 94 
Dnr KS/2022:770 

(KS) Svar på remiss - Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av 
möjligheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret som sitt eget och att skicka det till 
Socialdepartementet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på 
rubricerad promemoria. Synpunkterna ska vara socialdepartementet 
tillhanda senast den 2022-12-01. 
 
Utkastets huvudsakliga innehåll (sammanfattning från utkastet) 
Utkastet till lagrådsremiss innehåller förslag som syftar till att förbättra 
skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka 
barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett 
skyddat boende. Det föreslås att skyddat boende ska regleras i 
socialtjänstlagen (2001:453) som en boendeinsats till den som behöver 
stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn som 
följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och 
beviljas insatsen individuellt och socialnämnden ska ansvara för att 
tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. När det finns 
samtycke från båda vårdnadshavarna ska placeringen av barnet göras 
med stöd av socialtjänstlagen. Saknas samtycke från den vårdnadshavare 
som barnet inte placeras tillsammans med, ska socialnämnden, efter 
ansökan hos förvaltningsrätten, kunna placera barnet i ett skyddat boende 
med stöd av en ny lag. En sådan placering ska även kunna göras 
omedelbart av socialnämnden och underställas förvaltningsrätten. I 
utkastet lämnas även förslag som rör bestämmanderätten över barnet 
under den tid barnet är placerat. I utkastet lämnas vidare förslag om att 
det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att få 
driva verksamhet i form av skyddat boende. Kommuner och regioner 
som driver sådan verksamhet ska anmäla detta till myndigheten. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. I utkastet föreslås 
också bestämmelser för att tydliggöra elevers rätt att gå i skola när de 
vistas i skyddat boende. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 3 
juli 2023. 
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Intentionerna i förslagen är goda. Det handlar om att höja kvalitén på det 
stöd som erbjuds till personer som beviljats skyddat boende. Framförallt 
innebär förändringarna att barnperspektivet stärks, vilket är positivt. 
Barnets utveckling kommer att följas och det är oerhört viktigt att barnet 
kommer att kunna gå i skolan under placeringstiden, vilket inte alltid sker 
idag. 
 
I remissvaret föreslås Kommunstyrelsen att avge synpunkter inom några 
områden: 
 
Noterbart är att förslaget inte bara gäller personer som är utsatta för våld i 
nära relation. Detta innebär att det kan omfatta personer som är utsatt för 
annat våld eller hot om våld, ex gängkriminella, avhoppare från 
gängkriminalitet etc. Ansvar, resurser och kompetens gällande dessa 
grupper bör tydliggöras då socialtjänsten inte mäktar med att 
självständigt hantera detta område 
 
De föreslagna lagändringarna kommer att medföra ökade kostnader. Den 
beräkning som lyfts fram i materialet är inte realistisk. En mer noggrann 
och verklighetsförankrad kalkyl behöver göras i samarbete med Sveriges 
kommuner och regioner. Den s.k. finansieringsprincipen stadgar att 
kostnader som uppkommer genom lagändringar ska täckas av statliga 
medel.  
 
Det kan försvåra för kvinnojourer att kunna erbjuda stöd i form av 
skyddat boende till våldsutsatta. Kvinnojouren kan idag ge stöd till 
kvinnor som vänder sig dit utan att placeras av socialtjänsten. Med ökade 
kompetenskrav och tillståndsplikt kan det vara svårt att erbjuda stöd utan 
att en placering finns från socialtjänsten. Det finns en risk att en del av 
dessa personer inte kommer att söka hjälp då de inte vill ha kontakt med 
socialtjänsten.. Extra utsatta kan personer som är utsatta för 
hedersrelaterat våld vara.  
 
Det är positivt att alla barn som följer med en vuxen till skyddat boende 
ska ha en egen utredning, bedömning, placering och uppföljning. Detta 
innebär ett stärkt barnperspektiv och tryggar att barn får det stöd som de 
behöver. Det kan vara andra insatser som behövs vid sidan av det 
skyddade boendet, eller helt andra insatser. Det är viktigt att följa barnets 
mående och utveckling och se att de insatser som beviljas är de rätta och 
ger effekt. Det är även viktigt att följa att barn kan gå i skolan och inte får 
skolfrånvaro vilket hämmar barnets utveckling. Placering i skyddade 
boenden blir ofta mer långvariga än det var tänkt från början och barn 
riskerar därför att få ett långvarigt avbrott i skolgången. Det kan dock 
finnas en risk att personer drar sig för att ansöka om hjälp om det innebär 
att en utredning kommer att göras på barnen. 
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Det kommer att vara resurskrävande att alla barn som följer med en 
vuxen till skyddade boenden ska ha en egen utredning, bedömning och 
uppföljning. Med tanke på ärendebelastningen på barn och 
ungdomsenheter, och problemet med att rekrytera socialsekreterare 
kommer en ökad arbetsbelastning medföra ökade kostnader, troligen i 
form av konsulttjänster.. Det uppkommer även andra kostnader som ex 
resekostnader och tolkkostnader.  
 
Den föreslagna lagen, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om 
placering av barn i skyddat boende är i grunden bra. Det är viktigt att 
lagen ger möjlighet att placera barn utan förövarens tillåtelse. Med 
nuvarande system så anklagas ibland socialtjänsten för medhjälp till 
egenmäktighet med barn. Men en ny lag kommer också att ge merarbete 
och därmed ökade kostnader. Det blir en ny LVU liknande lag med 
mycket av utredningar, politiska möten, domstolsprocesser, 
överklaganden etc. Det kommer även att behövas utbildningsinsatser 
både för personal och förtroendevalda.  Ett alternativ till att införa en ny 
lag, är som framkommer i materialet att använda bestämmelserna i 6:12a 
§ föräldrabalken och komplettera Lag om vård av unga, LVU, med nya 
paragrafer. 
 
Beslutsmotivering 
De föreslagna åtgärderna är adekvata. Det kommer att ge en ökad kvalité 
för en utsatt målgrupp. Barnperspektivet stärks då barnens mående och 
utveckling kommer att följas upp på ett bättre sätt. Det finns ett antal 
risker som lyfts fram i yttrandet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Flera av de föreslagna åtgärderna kommer att stärka barnperspektivet och 
borga för att barn som placeras i skyddade boenden får rätt stöd och deras 
utveckling och mående kommer att följas upp på ett bättre sätt än idag. 
 
Mål och uppdrag 

- Lagförslagen bidrar till arbetet med delmål 16:3, Kommunens 
verksamhet ska vara effektiv, transparant och rättssäker. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De beslutade lagförslagen kommer att innebära betydande merkostnader 
för kommunen. Det är viktigt att en ny kostnadsberäkning görs av 
Socialdepartementet i samråd med Sveriges kommuner och regioner och 
att merkostnaderna täcks enligt finansieringsprincipen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Remissyttrande ”Ett fönster av möjligheter” 
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 Utkast till lagrådsremiss, ” Ett fönster av möjligheter”. 
 
Beslutet skickas till 

 Socialdepartementet 
 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
 Verksamhetschef Utbildning 
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Utkast till lagrådsremiss, Ett fönster av möjligheter, stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende.( S 2022/03649) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret som sitt eget och att skicka det till Socialdepartementet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på 
rubricerad promemoria. Synpunkterna ska vara socialdepartementet 
tillhanda senast den 2022-12-01. 
 
Utkastets huvudsakliga innehåll (sammanfattning från utkastet) 
Utkastet till lagrådsremiss innehåller förslag som syftar till att förbättra 
skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka 
barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett 
skyddat boende. Det föreslås att skyddat boende ska regleras i 
socialtjänstlagen (2001:453) som en boendeinsats till den som behöver 
stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn som följer 
med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas 
insatsen individuellt och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose 
barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. När det finns samtycke från båda 
vårdnadshavarna ska placeringen av barnet göras med stöd av 
socialtjänstlagen. Saknas samtycke från den vårdnadshavare som barnet 
inte placeras tillsammans med, ska socialnämnden, efter ansökan hos 
förvaltningsrätten, kunna placera barnet i ett skyddat boende med stöd av 
en ny lag. En sådan placering ska även kunna göras omedelbart av 
socialnämnden och underställas förvaltningsrätten. I utkastet lämnas även 
förslag som rör bestämmanderätten över barnet under den tid barnet är 
placerat. I utkastet lämnas vidare förslag om att det ska krävas tillstånd 
från Inspektionen för vård och omsorg för att få driva verksamhet i form av 
skyddat boende. Kommuner och regioner som driver sådan verksamhet ska 
anmäla detta till myndigheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 
juli 2023. I utkastet föreslås också bestämmelser för att tydliggöra elevers 
rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende. Dessa lagändringar 
föreslås träda i kraft den 3 juli 2023. 
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Intentionerna i förslagen är goda. Det handlar om att höja kvalitén på det 
stöd som erbjuds till personer som beviljats skyddat boende. Framförallt 
innebär förändringarna att barnperspektivet stärks, vilket är positivt. 
Barnets utveckling kommer att följas och det är oerhört viktigt att barnet 
kommer att kunna gå i skolan under placeringstiden, vilket inte alltid sker 
idag. 
 
I remissvaret föreslås Kommunstyrelsen att avge synpunkter inom några 
områden: 
 
Noterbart är att förslaget inte bara gäller personer som är utsatta för våld i 
nära relation. Detta innebär att det kan omfatta personer som är utsatt för 
annat våld eller hot om våld, ex gängkriminella, avhoppare från 
gängkriminalitet etc. Ansvar, resurser och kompetens gällande dessa 
grupper bör tydliggöras då socialtjänsten inte mäktar med att självständigt 
hantera detta område 
 
De föreslagna lagändringarna kommer att medföra ökade kostnader. Den 
beräkning som lyfts fram i materialet är inte realistisk. En mer noggrann 
och verklighetsförankrad kalkyl behöver göras i samarbete med Sveriges 
kommuner och regioner. Den s.k. finansieringsprincipen stadgar att 
kostnader som uppkommer genom lagändringar ska täckas av statliga 
medel.  
 
Det kan försvåra för kvinnojourer att kunna erbjuda stöd i form av skyddat 
boende till våldsutsatta. Kvinnojouren kan idag ge stöd till kvinnor som 
vänder sig dit utan att placeras av socialtjänsten. Med ökade 
kompetenskrav och tillståndsplikt kan det vara svårt att erbjuda stöd utan 
att en placering finns från socialtjänsten. Det finns en risk att en del av 
dessa personer inte kommer att söka hjälp då de inte vill ha kontakt med 
socialtjänsten.. Extra utsatta kan personer som är utsatta för hedersrelaterat 
våld vara.  
 
Det är positivt att alla barn som följer med en vuxen till skyddat boende 
ska ha en egen utredning, bedömning, placering och uppföljning. Detta 
innebär ett stärkt barnperspektiv och tryggar att barn får det stöd som de 
behöver. Det kan vara andra insatser som behövs vid sidan av det skyddade 
boendet, eller helt andra insatser. Det är viktigt att följa barnets mående 
och utveckling och se att de insatser som beviljas är de rätta och ger effekt. 
Det är även viktigt att följa att barn kan gå i skolan och inte får 
skolfrånvaro vilket hämmar barnets utveckling. Placering i skyddade 
boenden blir ofta mer långvariga än det var tänkt från början och barn 
riskerar därför att få ett långvarigt avbrott i skolgången. Det kan dock 
finnas en risk att personer drar sig för att ansöka om hjälp om det innebär 
att en utredning kommer att göras på barnen. 
 
Det kommer att vara resurskrävande att alla barn som följer med en vuxen 
till skyddade boenden ska ha en egen utredning, bedömning och 
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uppföljning. Med tanke på ärendebelastningen på barn och 
ungdomsenheter, och problemet med att rekrytera socialsekreterare 
kommer en ökad arbetsbelastning medföra ökade kostnader, troligen i form 
av konsulttjänster.. Det uppkommer även andra kostnader som ex 
resekostnader och tolkkostnader.  
 
Den föreslagna lagen, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om 
placering av barn i skyddat boende är i grunden bra. Det är viktigt att lagen 
ger möjlighet att placera barn utan förövarens tillåtelse. Med nuvarande 
system så anklagas ibland socialtjänsten för medhjälp till egenmäktighet 
med barn. Men en ny lag kommer också att ge merarbete och därmed 
ökade kostnader. Det blir en ny LVU liknande lag med mycket av 
utredningar, politiska möten, domstolsprocesser, överklaganden etc. Det 
kommer även att behövas utbildningsinsatser både för personal och 
förtroendevalda.  Ett alternativ till att införa en ny lag, är som framkommer 
i materialet att använda bestämmelserna i 6:12a § föräldrabalken och 
komplettera Lag om vård av unga, LVU, med nya paragrafer. 
 
Beslutsmotivering 
De föreslagna åtgärderna är adekvata. Det kommer att ge en ökad kvalité 
för en utsatt målgrupp. Barnperspektivet stärks då barnens mående och 
utveckling kommer att följas upp på ett bättre sätt. Det finns ett antal risker 
som lyfts fram i yttrandet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Flera av de föreslagna åtgärderna kommer att stärka barnperspektivet och 
borga för att barn som placeras i skyddade boenden får rätt stöd och deras 
utveckling och mående kommer att följas upp på ett bättre sätt än idag. 
 
Mål och uppdrag 

- Lagförslagen bidrar till arbetet med delmål 16:3, Kommunens 
verksamhet ska vara effektiv, transparant och rättssäker. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De beslutade lagförslagen kommer att innebära betydande merkostnader 
för kommunen. Det är viktigt att en ny kostnadsberäkning görs av 
Socialdepartementet i samråd med Sveriges kommuner och regioner och 
att merkostnaderna täcks enligt finansieringsprincipen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Remissyttrande ”Ett fönster av möjligheter” 
 Utkast till lagrådsremiss, ” Ett fönster av möjligheter”. 

 
Beslutet skickas till 

 Socialdepartementet 
 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
 Verksamhetschef Utbildning 
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I tjänsten  
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg 
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Utkast till lagrådsremiss, Ett fönster av möjligheter, stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende.( S 2022/03649) 
 
Tierps kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på 
rubricerad promemoria. Synpunkterna ska vara socialdepartementet 
tillhanda senast den 2022-12-01. 
 
Utkastets huvudsakliga innehåll (sammanfattning från utkastet) 
Utkastet till lagrådsremiss innehåller förslag som syftar till att förbättra 
skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka 
barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett 
skyddat boende. Det föreslås att skyddat boende ska regleras i 
socialtjänstlagen (2001:453) som en boendeinsats till den som behöver 
stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn som följer 
med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas 
insatsen individuellt och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose 
barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. När det finns samtycke från båda 
vårdnadshavarna ska placeringen av barnet göras med stöd av 
socialtjänstlagen. Saknas samtycke från den vårdnadshavare som barnet 
inte placeras tillsammans med, ska socialnämnden, efter ansökan hos 
förvaltningsrätten, kunna placera barnet i ett skyddat boende med stöd av 
en ny lag. En sådan placering ska även kunna göras omedelbart av 
socialnämnden och underställas förvaltningsrätten. I utkastet lämnas även 
förslag som rör bestämmanderätten över barnet under den tid barnet är 
placerat. I utkastet lämnas vidare förslag om att det ska krävas tillstånd 
från Inspektionen för vård och omsorg för att få driva verksamhet i form av 
skyddat boende. Kommuner och regioner som driver sådan verksamhet ska 
anmäla detta till myndigheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 
juli 2023. I utkastet föreslås också bestämmelser för att tydliggöra elevers 
rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende. Dessa lagändringar 
föreslås träda i kraft den 3 juli 2023. 
 
 
 
Kommunstyrelsen i Tierps kommun vill anföra följande: 
 
Intentionerna i förslagen är goda. Det handlar om att höja kvalitén på det 
stöd som erbjuds till personer som beviljats skyddat boende. Framförallt 
innebär förändringarna att barnperspektivet stärks, vilket är positivt. 
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Barnets utveckling kommer att följas och det är oerhört viktigt att barnet 
kommer att kunna gå i skolan under placeringstiden, vilket inte alltid sker 
idag. Med nedanstående kommentarer ställer sig Kommunstyrelsen i 
Tierps kommun bakom förslaget. 
 
Noterbart är att förslaget inte bara gäller personer som är utsatta för våld i 
nära relation. Detta innebär att det kan omfatta personer som är utsatt för 
annat våld eller hot om våld, ex gängkriminella, avhoppare från gäng etc. 
Ansvar, resurser och kompetens gällande dessa grupper bör tydliggöras då 
socialtjänsten inte mäktar med att självständigt hantera detta område. I 
dessa fall handlar det om högre skyddsnivåer och andra insatser som inte 
kan anses ingå i socialtjänstens ansvarsområde. Det är inte lämpligt att 
placera grovt kriminella och avhoppare från gängmiljö på samma boenden 
som personer som är utsatta för våld i nära relation. 
 
De föreslagna lagändringarna kommer att medföra ökade kostnader. Den 
beräkning som lyfts fram i materialet är inte realistisk. En mer noggrann 
och verklighetsförankrad kalkyl behöver göras i samarbete med Sveriges 
kommuner och regioner. Den s.k. finansieringsprincipen stadgar att 
kostnader som uppkommer genom lagändringar ska täckas av statliga 
medel.  
 
 Höjt kompetenskrav och tillståndsplikt på skyddade boenden är ett bra 
förslag. Insatser via socialtjänsten ska vara av hög kvalitet vilket stadgas 
bland annat i 3 kap 3§ Socialtjänstlagen. Det är viktigt att det stöd som 
erbjuds, och som kommunen betalar för, lever upp till godtagbar nivå. Det 
finns exempel på skyddade boenden som har en väldigt låg kvalité på både 
lokaler och på det stöd som erbjuds. Marknaden idag är oreglerad och det 
finns oseriösa aktörer. Det finns ingen möjlighet för Inspektionen för vård 
och omsorg att bedriva tillstånd på denna verksamhet för att höja kvalitén 
eller att stänga verksamheter som inte fungerar. Personer som är utsatta för 
våld i nära relation behöver mycket stöd och är en utsatt och sårbar grupp.  
 
Höjda krav på verksamheten kommer att vara kostnadsdrivande. Det finns 
anledning att anta att kostnaden kommer att hamna i paritet med andra 
HVB hem. Ökade krav kan leda till att färre skyddade boenden kommer att 
uppfylla villkoren, och det kan bli resursbrist vilket medför ökade 
kostnader och det kan också medföra problem att verkställa beslut.  
 
Det kan försvåra för kvinnojourer att kunna erbjuda stöd i form av skyddat 
boende till våldsutsatta. Kvinnojouren kan idag ge stöd till kvinnor som 
vänder sig dit utan att placeras av socialtjänsten. Med ökade 
kompetenskrav och tillståndsplikt kan det vara svårt att erbjuda stöd utan 
att en placering finns från socialtjänsten. Det finns en risk att en del av 
dessa personer inte kommer att söka hjälp då de inte vill ha kontakt med 
socialtjänsten. En del personer har ett nätverk som de kan söka stöd hos, 
som ett alternativ till kvinnojourer, men det har inte alla. Extra utsatta kan 
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personer som är utsatta för hedersrelaterat våld vara. Kvinnojouren kan 
behöva motivera hjälpsökande att söka stöd via socialtjänsten. 
Det är positivt att alla barn som följer med en vuxen till skyddat boende 
ska ha en egen utredning, bedömning, placering och uppföljning. Detta 
innebär ett stärkt barnperspektiv och tryggar att barn får det stöd som de 
behöver. Det kan vara andra insatser som behövs vid sidan av det skyddade 
boendet, eller helt andra insatser. Det är viktigt att följa barnets mående 
och utveckling och se att de insatser som beviljas är de rätta och ger effekt. 
Det är även viktigt att följa att barn kan gå i skolan och inte får 
skolfrånvaro vilket hämmar barnets utveckling. Placering i skyddade 
boenden blir ofta mer långvariga än det var tänkt från början och barn 
riskerar därför att få ett långvarigt avbrott i skolgången. Det kan dock 
finnas en risk att personer drar sig för att ansöka om hjälp om det innebär 
att en utredning kommer att göras på barnen. 
 
Det kommer att vara resurskrävande att alla barn som följer med en vuxen 
till skyddade boenden ska ha en egen utredning, bedömning och 
uppföljning. Med tanke på ärendebelastningen på barn och 
ungdomsenheter, och problemet med att rekrytera socialsekreterare 
kommer en ökad arbetsbelastning medföra ökade kostnader, troligen i form 
av konsulttjänster. Det uppkommer även andra kostnader som ex 
resekostnader och tolkkostnader.  
 
Den föreslagna lagen, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om 
placering av barn i skyddat boende är i grunden bra. Det är viktigt att lagen 
ger möjlighet att placera barn utan förövarens tillåtelse. Med nuvarande 
system så anklagas ibland socialtjänsten för medhjälp till egenmäktighet 
med barn. Men en ny lag kommer också att ge merarbete och därmed 
ökade kostnader. Det blir en ny LVU liknande lag med mycket av 
utredningar, politiska möten, domstolsprocesser, överklaganden etc. Det 
kommer även att behövas utbildningsinsatser både för personal och 
förtroendevalda.  Ett alternativ till att införa en ny lag, är som framkommer 
i materialet att använda bestämmelserna i 6:12a § föräldrabalken och 
komplettera Lag om vård av unga, LVU, med nya paragrafer. 
 
 
 
 
För kommunstyrelsen,  
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg 
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2 Lagtext 

2.1 Förslag till lag med särskilda bestämmelser om 

placering av barn i skyddat boende 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 §    Insatser inom socialtjänsten för barn ska göras i samförstånd med 

barnet och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i 

socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för barnets 

människovärde och integritet. 

I 6 kap. 6 d § socialtjänstlagen finns bestämmelser om att ett barn får 

placeras i ett skyddat boende tillsammans med en vuxen vårdnadshavare 

om barnets vårdnadshavare samtycker till det. 

 

2 §    I denna lag finns bestämmelser om förutsättningarna och förfarandet 

för att placera ett barn, som står under vårdnad av två vårdnadshavare, i ett 

skyddat boende tillsammans med den ena vårdnadshavaren, även om 

samtycke från den andra vårdnadshavaren saknas. 

 

3 §    Vid beslut enligt denna lag ska det som är bäst för barnet vara av-

görande. 

Med barn avses varje människa under arton år. 

2 kap. Placering i skyddat boende 

Förutsättningar för en placering 

1 §    Om den ena vårdnadshavaren beviljas insatsen skyddat boende enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) och det finns en risk för barnets säkerhet eller 

hälsa, får barnet placeras i boendet tillsammans med vårdnadshavaren 

även om samtycke från den andra vårdnadshavaren saknas. 

Placeringen får beslutas endast om den vårdnadshavare som barnet 

placeras med är vuxen och samtycker till barnets placering. 

Ansökan och beslut om placering 

2 §    Beslut om ett barns placering i skyddat boende meddelas av 

förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. 

Ansökan ska innehålla en redogörelse för 

1. barnets förhållanden, 

2. de omständigheter som utgör grund för att barnet behöver placeras i 

skyddat boende enligt lagen, 

3. på vilket sätt relevant information har lämnats till barnet,  

4. vilket slags relevant information som har lämnats, och 

5. barnets inställning. 
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3 §    Rättens placeringsbeslut upphör att gälla om placeringen inte har 

påbörjats inom fyra veckor från den dag då beslutet fick laga kraft. 

3 kap. Omedelbar placering i skyddat boende 

Beslut om omedelbar placering 

1 §    Socialnämnden får besluta om omedelbar placering i skyddat 

boende, om 

1. det är sannolikt att barnet behöver placeras i skyddat boende, och 

2. rättens beslut om placering inte kan avvaktas med hänsyn till risken 

för barnets säkerhet eller hälsa. 

Om socialnämndens beslut om omedelbar placering inte kan avvaktas, 

får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har 

förordnat besluta om omedelbar placering. Beslutet ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

När socialnämnden har ansökt hos förvaltningsrätten om placering i 

skyddat boende får även rätten besluta om omedelbar placering i skyddat 

boende. 

 

2 §    Den omedelbara placeringen får beslutas endast om den vårdnads-

havare som barnet placeras med samtycker till barnets placering. 

Underställning av beslut 

3 §    Om socialnämnden har beslutat om omedelbar placering i skyddat 

boende, ska beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från 

den dag då beslutet fattades. Beslutet och handlingarna i ärendet ska 

lämnas till rätten. 

Förvaltningsrätten ska pröva beslutet så snart som möjligt. 

Om det inte finns synnerliga hinder, ska beslutet prövas inom en vecka 

från den dag då beslutet och handlingarna kom in till rätten. 

 

4 §    Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven 

tid, upphör den omedelbara placeringen. 

 

5 §    Om socialnämnden har beslutat om omedelbar placering i skyddat 

boende efter det att nämnden har ansökt om placering, ska beslutet under-

ställas den domstol som prövar frågan om skyddat boende. Bestäm-

melserna i 3 och 4 §§ gäller också vid ett sådant beslut. 

Ansökan efter fastställt beslut 

6 §    Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbar placering i 

skyddat boende, ska socialnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet 

verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att barnet ska placeras i 

skyddat boende. 

Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, om ytterligare 

utredning gör det nödvändigt. 
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 Upphörande av omedelbar placering 

7 §    En omedelbar placering i skyddat boende upphör 

1. om ansökan om placering i skyddat boende inte har gjorts inom den 

tid som anges i 6 § och inte heller förlängning av tiden har begärts, eller 

2. när rätten avgör frågan om placering i skyddat boende. 

 

8 §    Om det inte längre finns skäl för en omedelbar placering i skyddat 

boende ska socialnämnden, eller i förekommande fall, rätten besluta att 

placeringen ska upphöra.  

4 kap. Bestämmelser om placeringen 

Placeringens innehåll och utformning 

1 §    Placeringen ska anses påbörjad när barnet har kommit till ett skyddat 

boende efter ett beslut om placering eller omedelbar placering. 

För placeringens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i detta 

kapitel och i socialtjänstlagen (2001:453). 

 

2 §    Socialnämnden beslutar hur placeringen av barnet ska ordnas och var 

placeringen ska verkställas. 

Om nämndens beslut inte kan avvaktas, får ordföranden eller någon 

annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Omprövning av placeringen 

3 §    Om ett beslut om placering i skyddat boende har meddelats ska 

socialnämnden inom sex månader från dagen då placeringsbeslutet 

verkställdes pröva om placeringen ska upphöra. Frågan ska därefter prövas 

fortlöpande inom sex månader från senaste prövning. 

Begränsning av umgänge och hemlighållande av vistelseort 

4 §    Om det är nödvändigt för att skydda barnet från risker för barnets 

säkerhet eller hälsa, får socialnämnden 

1. besluta hur barnets umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar 

som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller 

genom avtal ska utövas, eller 

2. besluta att barnets vistelseort inte ska röjas för vårdnadshavare eller 

föräldrar. 

Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om ett 

sådant beslut fortfarande behövs. 

5 kap. Vårdnadshavares bestämmanderätt under 

placeringen 

1 §    När ett barn är placerat i skyddat boende enligt denna lag får den 

vårdnadshavare som barnet är placerat tillsammans med ensam bestämma 

om insatser i öppna former enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
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med anledning av placeringen. Detsamma gäller val och byte av skolenhet 

eller förskoleenhet som föranleds av placeringen. 

6 kap. Placeringens upphörande 

1 §    När det inte längre finns skäl för en placering i skyddat boende med 

stöd av denna lag, ska socialnämnden besluta att placeringen ska upphöra. 

Barnets placering ska upphöra senast när vårdnadshavarens insats i form 

av skyddat boende upphör, eller när barnet fyller arton år.  

 

2 §    Beslut enligt denna lag hindrar inte beslut om 

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716), 

2. utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa 

utlänningar, 

3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, 

4. överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från 

Sverige enligt en nordisk arresteringsorder, 

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, 

Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller 

behandling, 

6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de 

internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt, 

7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Inter-

nationella brottmålsdomstolen, 

8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från 

Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller 

9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Special-

domstolen för Sierra Leone. 

En placering med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första 

stycket 1–9 har verkställts. 

7 kap. Bestämmelser om handläggningen 

Skyndsamhetskrav vid handläggningen 

1 §    Mål och ärenden enligt denna lag ska handläggas skyndsamt. 

 

2 §    Om barnet är omedelbart placerat ska förvaltningsrätten ta upp målet 

till avgörande inom två veckor från den dag då ansökan om placering kom 

in. 

Förvaltningsrätten får förlänga tiden, om ytterligare utredning eller 

någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. 

Muntlig förhandling 

3 §    I mål om placering i skyddat boende enligt denna lag ska förvalt-

ningsrätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är 

uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling ska alltid hållas om någon part 

begär det. 

Parterna ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling. 
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 4 §    Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen 

till en förhandling uteblir, får rätten besluta att han eller hon ska hämtas 

till rätten omedelbart eller till en senare dag. 

Barnets ställning vid mål och ärenden enligt denna lag 

5 §    Barnet ska få relevant information. 

Barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom 

eller henne. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter 

och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes 

ålder och mognad. 

 

6 §    Om barnet fyllt femton år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan 

i mål och ärenden enligt denna lag. Den som är yngre får höras i domstol, 

om han eller hon inte kan antas ta skada av det. 

 

7 §    Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 10 § för någon 

som är under femton år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnads-

havaren, är utan särskilt förordnande den unges ställföreträdare i det mål 

eller ärende som förordnandet avser. 

Nämndemän i kammarrätten 

8 §    Vid handläggning i kammarrätten av andra mål enligt denna lag än 

mål om omedelbar placering ska nämndemän ingå i rätten. 

Undantag från vissa bestämmelser i delgivningslagen 

9 §    Vid delgivning med en enskild i ett mål eller ärende enligt denna lag 

får 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas. 

Offentligt biträde 

10 §    I mål och ärenden om placering i skyddat boende enligt 2 kap. 1 §, 

omedelbar placering enligt 3 kap. 1 § eller upphörande av placering enligt 

6 kap. 1 § ska offentligt biträde förordnas för barnet och för vårdnads-

havarna, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. 

Till offentligt biträde för barnet får endast den förordnas som på grund 

av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för 

uppdraget. 

Gemensamt biträde får endast förordnas om det inte finns motstridiga 

intressen mellan dem som biträde ska förordnas för. 

 

11 §    Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. 

I ärenden hos socialnämnden förordnas offentligt biträde av förvaltnings-

rätten. 

Vissa beslut gäller omedelbart 

12 §    Beslut om omedelbar placering gäller omedelbart. 
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Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart om 

nämnden inte bestämmer något annat. 

Rätten får bestämma att andra beslut som rätten har meddelat ska gälla 

omedelbart. 

Handräckning av Polismyndigheten 

13 §    Polismyndigheten ska lämna hjälp för att på begäran av social-

nämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat 

genomföra beslut om placering eller omedelbar placering med stöd av 

denna lag. 

 

14 §    En begäran enligt 13 § får göras endast om 

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte 

kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ 

polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga skäl. 

 

15 §    Den som begär hjälp enligt 13 § ska utan hinder av sekretess lämna 

den verkställande myndigheten de uppgifter om barnet eller närstående till 

barnet som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden. 

8 kap. Bestämmelser om överklagande 

1 §    Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol, när nämnden 

1. med stöd av lagen har beslutat om fortsatt placering i skyddat boende, 

eller 

2. med stöd av 4 kap. 4 § har beslutat om umgänge eller beslutat att 

barnets vistelseort inte ska röjas. 

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas. 

 

2 §    Förvaltningsrättens beslut enligt 3 kap. 6 § andra stycket om för-

längd ansökningstid får inte överklagas. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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 2.2 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 13 a § föräldrabalken1 ska ha följande 

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 

13 a §2 

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast 

den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att 

åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det 

krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller 

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas 

av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453), 

3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § 

första stycket socialtjänstlagen eller 

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade. 

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får 

dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga 

kraft. 

 I lagen (0000:000) med särskilda 

bestämmelser om placering av barn 

i skyddat boende finns bestämmelser 

om vårdnadshavares bestämmande-

rätt när ett barn är placerat i 

skyddat boende. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 

1 Balken omtryckt 1995:974. 
2 Senaste lydelse 2017:32. 
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2.3 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha följande 

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

36 kap. 

5 §1 

Den som till följd av 15 kap. 1 eller 2 §, 16 kap. 1 § eller 18 kap. 5, 6 eller 

7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestämmelse, 

till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift 

får inte höras som vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars 

verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd. 

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psyko-

loger, psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) och deras biträden samt auktoriserade patentombud och deras 

biträden såvitt avser patenträttsliga angelägenheter enligt 2 § 1 lagen 

(2010:1052) om auktorisation av patentombud, får höras som vittnen om 

något som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i 

samband därmed har erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den till 

vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. Medlare enligt denna 

balk, 6 kap. 18 a § föräldrabalken, lagen (1973:188) om arrendenämnder 

och hyresnämnder eller lagen (2011:860) om medling i vissa privat-

rättsliga tvister och deras biträden, får höras som vittnen om vad som 

anförtrotts dem vid medlingen eller som de i samband därmed erfarit, 

endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten 

gäller samtycker till det. Den som till följd av 24 kap. 8 § offentlighets- 

och sekretesslagen inte får lämna uppgifter som avses där får höras som 

vittne om dem endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån 

sekretessen gäller samtycker till det. 

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om 

vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten 

medger det. 

Trots det som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyldighet att 

vittna för 

1. advokater och deras biträden, dock inte försvarare, i mål angående 

brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, 

2. andra än försvarare och advokater samt deras biträden i mål angående 

brott som avses i 10 kap. 21 och 23 §§ offentlighets- och sekretesslagen, 

och 

3. den som har uppgiftsskyl-

dighet enligt 14 kap. 1 § social-

tjänstlagen i mål enligt 5 kap. 2 § 

eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma 

lag eller enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av 

unga. 

3. den som har uppgiftsskyl-

dighet enligt 14 kap. 1 § social-

tjänstlagen i mål enligt 5 kap. 2 § 

eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma 

lag, lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga 

eller lagen (0000:000) med sär-

 

1 Senaste lydelse 2021:532. 
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 skilda bestämmelser om placering 

av barn i skyddat boende.  

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant 

samfund har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som 

han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård. 

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen 

eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om för-

hållanden som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i 

3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrund-

lagen. 

Om någon enligt det som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne 

om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som 

under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
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2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) 

om allmänna förvaltningsdomstolar 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-

domstolar1 ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

18 §2 

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam  

1. vid åtgärder som endast avser måls beredande,  

2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan 

förvaltningsrätt,  

3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning eller 

annat uppenbart förbiseende, och  

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.  

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av full-

sutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam 

vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.  

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av 

sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av någon 

annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid 

en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. 

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare 

föreskrifter om detta.  

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av  

1. mål av enkel beskaffenhet,  

2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarande-

lagen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen 

(1979:1152), om en uppgifts eller handlings undantagande från kontroll 

enligt skatteförfarandelagen eller någon annan skatteförfattning, 

3. mål om omedelbart omhänder-

tagande enligt 6 och 6 a §§ lagen 

(1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga, mål om 

vård vid en låsbar enhet enligt 

15 b § samma lag, mål om 

avskildhet enligt 15 c § samma lag, 

mål om vård i enskildhet enligt 

15 d § samma lag, mål om tillfälligt 

flyttningsförbud enligt 27 § samma 

lag, mål om tillfälligt utreseförbud 

enligt 31 d § samma lag, mål om 

omedelbart omhändertagande 

enligt 13 § lagen (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall, mål  

3. mål om omedelbart omhänder-

tagande enligt 6 och 6 a §§ lagen 

(1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga, mål om 

vård vid en låsbar enhet enligt 

15 b § samma lag, mål om 

avskildhet enligt 15 c § samma lag, 

mål om vård i enskildhet enligt 

15 d § samma lag, mål om tillfälligt 

flyttningsförbud enligt 27 § samma 

lag, mål om tillfälligt utreseförbud 

enligt 31 d § samma lag, mål om 

omedelbar placering enligt 3 kap. 

1 § lagen (0000:000) med särskilda 

bestämmelser om placering av 

barn i skyddat boende, mål om 

 

1 Lagen omtryckt 1981:1323. 
2 Senaste lydelse 2020:350. 
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 om vård i enskildhet enligt 34 a § 

samma lag, mål om avskildhet 

enligt 34 b § samma lag, mål om 

vård vid en låsbar enhet enligt 14 § 

lagen (1998:603) om verkställighet 

av sluten ungdomsvård, mål om 

vård i enskildhet enligt 14 a § 

samma lag, mål om avskildhet 

enligt 17 § samma lag, mål om 

tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § 

smittskyddslagen (2004:168), mål 

enligt 12 § första stycket och 33 § 

lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård, mål enligt 18 § första 

stycket 3–5 och 9 när det gäller de 

fall då vården inte har förenats med 

särskild utskrivningsprövning eller 

6 lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård, mål om förvar och 

uppsikt enligt utlänningslagen 

(2005:716), mål enligt strafftids-

lagen (2018:1251), mål enligt 

fängelselagen (2010:610) och mål 

enligt lagen (1963:193) om sam-

arbete med Danmark, Finland, 

Island och Norge angående verk-

ställighet av straff m.m., 

omedelbart omhändertagande 

enligt 13 § lagen (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall, mål 

om vård i enskildhet enligt 34 a § 

samma lag, mål om avskildhet 

enligt 34 b § samma lag, mål om 

vård vid en låsbar enhet enligt 14 § 

lagen (1998:603) om verkställighet 

av sluten ungdomsvård, mål om 

vård i enskildhet enligt 14 a § 

samma lag, mål om avskildhet 

enligt 17 § samma lag, mål om 

tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § 

smittskyddslagen (2004:168), mål 

enligt 12 § första stycket och 33 § 

lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård, mål enligt 18 § första 

stycket 3–5 och 9 när det gäller de 

fall då vården inte har förenats med 

särskild utskrivningsprövning eller 

6 lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård, mål om förvar och 

uppsikt enligt utlänningslagen 

(2005:716), mål enligt strafftids-

lagen (2018:1251), mål enligt 

fängelselagen (2010:610) och mål 

enligt lagen (1963:193) om 

samarbete med Danmark, Finland, 

Island och Norge angående 

verkställighet av straff m.m., 

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär skatt 

eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatte-

författningarna,  

5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen 

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen 

(2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,  

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock 

endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger 

hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-

balken,  

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och  

8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen 

(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk 

identifiering. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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2.5 Förslag till lag om ändring i 

folkbokföringslagen (1991:481) 

Härigenom föreskrivs att 9 § folkbokföringslagen (1991:481) ska ha 

följande lydelse.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 §1 

En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart 

av  

1. befattning som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda 

som politiskt sakkunnig inom Regeringskansliet, 

2. tjänstgöring enligt lagen 

(1994:1809) om totalförsvarsplikt, 

eller 

2. tjänstgöring enligt lagen 

(1994:1809) om totalförsvars- 

plikt, 

3. vård vid en institution för 

sjukvård, vård av unga, kriminal-

vård eller vård av missbrukare. 

3. vård vid en institution för 

sjukvård, vård av unga, kriminal-

vård eller vård av missbrukare, 

eller 

 4. vistelse i skyddat boende. 

En person som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en fastighet 

där han eller hon med tillämpning av första stycket inte ska anses bosatt, 

anses bosatt på den fastighet som han eller hon med hänsyn till omständig-

heterna i övrigt kan anses ha sin starkaste anknytning till. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 

1 Senaste lydelse 2013:380. 
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 2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Härigenom föreskrivs att 16 d § lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

16 d §1 

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd 

av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i  

1. familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap. 

socialtjänstlagen (2001:453), 

2. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller 

tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller  

3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 

1 § första stycket 2 socialtjänstlagen. 

 En kommun har även ansvar 

enligt denna lag gentemot en 

person som till följd av ett beslut av 

kommunen vistas i en annan 

kommun i ett skyddat boende enligt 

6 kap. socialtjänstlagen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 

 

 

1 Senaste lydelse 2018:1723. 
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2.7 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 

(2001:453) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) 

dels att 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 d §, 6 kap. 2, 4 och 7–8 §§, 

7 kap. 1 och 3 a §§, 10 kap. 4 och 6 §§, 11 kap. 3, 3 a och 4 b §§ och 

12 kap. 2 och 10 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 4 § och 6 kap. 1 a och 

6 d §§ av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 

 4 § 

Bestämmelser om placering av 

barn i skyddat boende utan sam-

tycke finns i lagen (0000:000) med 

särskilda bestämmelser om placer-

ing av barn i skyddat boende. 

2 a kap. 

4 §1 

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd 

av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i 

1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, 

2. hem för vård eller boende eller 

i stödboende enligt 6 kap., 

 

2. hem för vård eller boende, i 

skyddat boende eller i stödboende 

enligt 6 kap., 

3. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller 

tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2, 

4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 

1 § första stycket 2, 

5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 

9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller 

6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den 

enskildes bosättningskommun. 

3 kap. 

2 §2 

Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på 

nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utform-

ningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också 

verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas 

så att de blir lättillgängliga för alla. 

Socialnämnden ska även i övrigt 

ta initiativ till och bevaka att 

åtgärder vidtas för att skapa en god 

Socialnämnden ska även i övrigt 

ta initiativ till och bevaka att 

åtgärder vidtas för att skapa en god 

 

1 Senaste lydelse 2018:1724. 
2 Senaste lydelse 2015:982. 
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 samhällsmiljö och goda förhållan-

den för barn och unga, äldre och 

andra grupper som har behov av 

samhällets särskilda stöd. Social-

nämnden ska i sin verksamhet 

främja den enskildes rätt till arbete, 

bostad och utbildning. 

samhällsmiljö och goda förhållan-

den för barn och unga, äldre, de 

som utsatts för våld eller andra 

övergrepp av en närstående och 

andra grupper som har behov av 

samhällets särskilda stöd. Social-

nämnden ska i sin verksamhet 

främja den enskildes rätt till arbete, 

bostad och utbildning. 

5 kap. 

1 d §3 

Kommunen ska ingå en överens-

kommelse med regionen om ett 

samarbete i fråga om barn och unga 

som vårdas utanför det egna 

hemmet. Om det är möjligt bör 

organisationer som företräder dessa 

barn och unga eller deras när-

stående ges möjlighet att lämna 

synpunkter på innehållet i överens-

kommelsen. 

 

Kommunen ska ingå en överens-

kommelse med regionen om ett 

samarbete i fråga om barn och unga 

som vårdas utanför det egna 

hemmet eller som är placerade i ett 

skyddat boende. Om det är möjligt 

bör organisationer som företräder 

dessa barn och unga eller deras 

närstående ges möjlighet att lämna 

synpunkter på innehållet i överens-

kommelsen. 

6 kap. 

 1 a § 

Socialnämnden ska sörja för att 

den som behöver stöd och skydd till 

följd av hot, våld eller andra över-

grepp kan tas emot i ett skyddat 

boende. 

 

2 §4 

Varje kommun ansvarar för att det 

finns tillgång till familjehem, hem 

för vård eller boende och stöd-

boenden. Enligt 3 § ska dock 

behovet av vissa hem tillgodoses av 

staten. 

Varje kommun ansvarar för att det 

finns tillgång till familjehem, hem 

för vård eller boende, stödboenden 

och skyddade boenden. Enligt 3 § 

ska dock behovet av vissa hem 

tillgodoses av staten. 

4 §5 

Vård i familjehem, hem för vård 

eller boende och stödboende ska 

bedrivas i samråd med social-

nämnden. Detta gäller även sådana 

hem som avses i 3 §. 

Vård i familjehem, hem för vård 

eller boende, stödboende och 

skyddat boende ska bedrivas i 

samråd med socialnämnden. Detta 

 

3 Senaste lydelse 2019:909. 
4 Senaste lydelse 2015:982. 
5 Senaste lydelse 2015:982. 
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gäller även sådana hem som avses i 

3 §. 

 

 

 

6 d § 

Socialnämnden får besluta att ett 

barn ska placeras i ett sådant 

skyddat boende som avses i 1 a § 

endast om barnet placeras där 

tillsammans med en vuxen 

vårdnadshavare som också beviljas 

insatsen. 

Bestämmelser om placering av 

barn i skyddat boende när samtycke 

saknas från en av vårdnadshavarna 

finns i lagen (0000:000) med sär-

skilda bestämmelser om placering 

av barn i skyddat boende. 

7 §6 

Socialnämnden ska i fråga om de 

barn som vårdas i ett familjehem, 

jourhem, annat enskilt hem, stöd-

boende eller hem för vård eller 

boende 

Socialnämnden ska i fråga om de 

barn som vårdas i ett familjehem, 

jourhem, annat enskilt hem, stöd-

boende, skyddat boende eller hem 

för vård eller boende 

1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma 

uppväxtförhållanden, 

2. verka för att de får lämplig utbildning, 

3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver, 

4. lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som 

de behöver. 

7 a §7 

Socialnämnden ska i fråga om de 

barn som vårdas i ett familjehem, 

jourhem, stödboende eller hem för 

vård eller boende lämna dem som 

vårdar sådana barn råd, stöd och 

annan hjälp som de behöver. 

Socialnämnden ska i fråga om de 

barn som vårdas i ett familjehem, 

jourhem, stödboende, skyddat bo-

ende eller hem för vård eller boende 

lämna dem som vårdar sådana barn 

råd, stöd och annan hjälp som de 

behöver. 

7 b §8 

Socialnämnden ska noga följa 

vården av de barn och unga som 

vårdas i ett familjehem, jourhem, 

stödboende eller hem för vård eller 

boende främst genom 

Socialnämnden ska noga följa 

vården av de barn och unga som 

vårdas i ett familjehem, jourhem, 

stödboende, skyddat boende eller 

 

6 Senaste lydelse 2015:982. 
7 Senaste lydelse 2015:982. 
8 Senaste lydelse 2015:982. 
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 hem för vård eller boende främst 

genom 

1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge 

vistas, 

2. enskilda samtal med barnet eller den unge, 

3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt 

hem, och 

4. samtal med vårdnadshavarna. 

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges 

hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga 

och andra närstående. 

7 c §9 

När vård ges i ett familjehem, stöd-

boende eller hem för vård eller 

boende, ska det finnas en av 

socialnämnden särskilt utsedd 

socialsekreterare som ansvarar för 

kontakterna med barnet eller den 

unge. 

När vård ges i ett familjehem, stöd-

boende, skyddat boende eller hem 

för vård eller boende, ska det finnas 

en av socialnämnden särskilt ut-

sedd socialsekreterare som an-

svarar för kontakterna med barnet 

eller den unge. 

Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den 

omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och 

önskemål. 

8 §10 

Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska 

socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården 

fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. 

 Detsamma gäller när ett barn är 

placerat i ett skyddat boende. 

7 kap. 

1 §11 

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ 

får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt 

bedriva 

1. verksamhet i form av stöd-

boende eller hem för vård eller 

boende enligt 6 kap., 

1. verksamhet i form av stöd-

boende, skyddat boende eller hem 

för vård eller boende enligt 6 kap., 

2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 

5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket, 

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård, 

4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en 

begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,  

5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå 

familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning 

till sådana hem som tar emot barn, eller 

6. hemtjänst. 

 

9 Senaste lydelse 2015:982. 
10 Senaste lydelse 2022:665. 
11 Senaste lydelse 2019:909. 
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Kommun och region som driver verksamhet som avses i första stycket 

1–4 och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och 

omsorg innan verksamheten påbörjas. 

3 a §12 

Handlingar i en personakt i enskild 

verksamhet som avser barn som har 

placerats eller tagits emot i ett hem 

för vård eller boende, stödboende 

eller sådant boende som avses i 

5 kap. 7 § tredje stycket ska över-

lämnas för bevarande till den 

socialnämnd som beslutat om 

insatsen, när gallringsskyldigheten 

enligt 3 § första stycket inträder. 

Handlingar i en personakt i enskild 

verksamhet som avser barn som har 

placerats eller tagits emot i ett hem 

för vård eller boende, stödboende, 

skyddat boende eller sådant boende 

som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket 

ska överlämnas för bevarande till 

den socialnämnd som beslutat om 

insatsen, när gallringsskyldigheten 

enligt 3 § första stycket inträder. 

När gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder ska 

handlingar i enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett 

representativt urval av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett 

representativt urval av personer överlämnas för bevarande till den 

socialnämnd som beslutat om insatsen. 

10 kap. 

4 §13 

Uppdrag att besluta på social-

nämndens vägnar får ges endast åt 

en särskild avdelning som består av 

ledamöter eller ersättare i nämnden 

i ärenden som är en uppgift för 

nämnden enligt 6 kap. 6, 8–8 b och 

11 a–13 §§ denna lag, 4, 6 och 

6 a §§, 11 § första och andra 

styckena, 13 §, 13 b och 13 c §§, 

14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 

27, 31 b, 31 d, 31 i, 32 a, 32 b och 

43 §§ lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av 

unga samt 11 och 13 §§ lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare 

i vissa fall. 

Uppdrag att besluta på social-

nämndens vägnar får ges endast åt 

en särskild avdelning som består av 

ledamöter eller ersättare i nämnden 

i ärenden som är en uppgift för 

nämnden enligt 6 kap. 6, 8–8 b och 

11 a–13 §§ denna lag, 4, 6 och 

6 a §§, 11 § första och andra 

styckena, 13 §, 13 b och 13 c §§, 

14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 

27, 31 b, 31 d, 31 i, 32 a, 32 b och 

43 §§ lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av 

unga, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 

2 och 3 §§, 4 § andra stycket, 

6 kap. 1 § och 7 kap. 13 § lagen 

(0000:000) med särskilda be-

stämmelser om placering av barn i 

skyddat boende, samt 11 och 13 §§ 

lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall. 

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke 

vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 

9 kap. 1 §.  

 

12 Senaste lydelse 2015:982. 
13 Senaste lydelse 2022:665. 
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 6 § 

Bestämmelser om rätt att i vissa fall 

fatta beslut i socialnämndens ställe 

finns i lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av 

unga och lagen (1988:870) om vård 

av missbrukare i vissa fall. 

Bestämmelser om rätt att i vissa fall 

fatta beslut i socialnämndens ställe 

finns i lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av 

unga, lagen (0000:000) med 

särskilda bestämmelser om 

placering av barn i skyddat boende 

och lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall. 

11 kap. 

3 §14 

När någon behöver vårdas i ett hem 

för vård eller boende, stödboende 

eller familjehem ska en plan 

upprättas för den vård som 

socialnämnden avser att anordna 

(vårdplan).  

När någon behöver vårdas i ett hem 

för vård eller boende, stödboende, 

skyddat boende eller familjehem 

ska en plan upprättas för den vård 

som socialnämnden avser att 

anordna (vårdplan). 

En vårdplan som gäller ett barn ska revideras senast när barnet har varit 

placerat i två år. Vårdplanen ska vid denna tidpunkt, om det inte möter 

särskilda hinder, särskilt avse barnets långsiktiga boende. Därefter ska 

vårdplanen revideras vid behov. 

För barn och unga som vårdas i 

ett hem för vård eller boende, 

stödboende eller familjehem ska en 

plan upprättas över hur vården ska 

genomföras (genomförandeplan). 

För barn och unga som vårdas i 

ett hem för vård eller boende, 

stödboende, skyddat boende eller 

familjehem ska en plan upprättas 

över hur vården ska genomföras 

(genomförandeplan). 

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser 

som andra huvudmän har ansvar för. 

 

3 a §15 

Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om att 

ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år, i anslutning till att vård 

utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning 

som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet. 

 Detsamma gäller i anslutning till 

att en placering av ett barn eller en 

ung person i åldern 18–20 år i ett 

skyddat boende inleds. 

4 b §16 

Socialnämnden får besluta om 

uppföljning av ett barns situation 

Socialnämnden får besluta om 

uppföljning av ett barns situation 

 

14 Senaste lydelse 2020:1260. 
15 Senaste lydelse2019:909. 
16 Senaste lydelse 2022:665. 
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efter det att en placering med stöd 

av denna lag i ett familjehem eller i 

ett hem för vård eller boende har 

upphört. 

 

 

 

 

 

efter det att en placering med stöd 

av denna lag i ett familjehem, ett 

skyddat boende eller i ett hem för 

vård eller boende har upphört. Det-

samma gäller när en placering som 

beslutats med stöd av lagen 

(0000:000) med särskilda bestäm-

melser om placering av barn i 

skyddat boende har upphört. 

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses 

i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, 

bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke 

till sådan åtgärd saknas. 

Bestämmelser om uppföljning när vård enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga upphör finns i 21 b och 21 c §§ den lagen. 

12 kap. 

2 §17 

Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § 

första stycket: 

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning 

om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, 

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning 

om adoption, 

3. handlingar som kommit in 

eller upprättats i samband med att 

ett barn har placerats eller tagits 

emot i ett hem för vård eller 

boende, familjehem, stödboende, 

sådant boende som avses i 5 kap. 

7 § tredje stycket eller annat enskilt 

hem som inte tillhör någon av 

föräldrarna eller någon annan som 

har vårdnaden om barnet. 

3. handlingar som kommit in 

eller upprättats i samband med att 

ett barn har placerats eller tagits 

emot i ett hem för vård eller 

boende, familjehem, stödboende, 

skyddat boende, sådant boende som 

avses i 5 kap. 7 § tredje stycket 

eller annat enskilt hem som inte 

tillhör någon av föräldrarna eller 

någon annan som har vårdnaden 

om barnet. 

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket 

föräldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän 

barnet fyllt arton år. 

Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § 

av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner 

och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer. 

 

10 §18 

Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att 

socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar 

nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21–23 §§ samma lag följer att sekretess 

även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om 

 

17 Senaste lydelse 2015:982. 
18 Senaste lydelse 2021:645.  
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 brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhets-

polisen eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet. 

Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs 

för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses 

i den paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte 

heller hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett 

år lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsföre-

byggande syfte under vissa angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 b § 

samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör 

en enskild lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i syfte att 

förebygga terroristbrottslighet under vissa angivna förutsättningar. Av 

10 kap. 18 c § samma lag framgår dessutom att sekretess inte heller 

hindrar att en uppgift som rör en enskild eller en närstående till den 

enskilde lämnas till Polismyndigheten i syfte att förebygga våld eller andra 

övergrepp mot en närstående under vissa angivna förutsättningar. 

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas 

1. uppgifter om huruvida någon 

vistas i ett hem för vård eller 

boende, stödboende eller familje-

hem, om uppgifterna för särskilt 

fall begärs av en domstol, en 

åklagarmyndighet, Polismyndig-

heten, Säkerhetspolisen, Krono-

fogdemyndigheten eller Skatte-

verket, 

1. uppgifter om huruvida någon 

vistas i ett hem för vård eller 

boende, skyddat boende, stöd-

boende eller familjehem, om upp-

gifterna för särskilt fall begärs av en 

domstol, en åklagarmyndighet, 

Polismyndigheten, Säkerhetspolis-

en, Kronofogdemyndigheten eller 

Skatteverket, 

2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad 

folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), och  

3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om 

att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet.  

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn 

som har inletts före ikraftträdandet. 

3. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 

individ som före ikraftträdandet påbörjat verksamhet i form av sådant 

skyddat boende som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1, ska senast 

den 1 november 2023 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att få 

fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får 

endast fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut i tillståndsärendet fått 

laga kraft. 
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2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) 

om behandling av personuppgifter inom 

socialtjänsten 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2001:454) om behandling av 

personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

2 §1 

I denna lag avses med socialtjänst 

1. verksamhet enligt lagstiftning-

en om socialtjänst och den särskilda 

lagstiftningen om vård utan sam-

tycke av unga eller av missbrukare, 

1. verksamhet enligt lagstiftning-

en om socialtjänst, den särskilda 

lagstiftningen om vård utan sam-

tycke av unga eller av missbrukare 

och den särskilda lagstiftningen om 

placering av barn i skyddat boende 

utan samtycke, 

2. verksamhet som i annat fall enligt lag ska handhas av socialnämnd, 

3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse, 

4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå, 

5. verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, 

6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd 

enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl., 

8. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelse-

hindrade, och 

9. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga 

vissa skador och dödsfall. 

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitets-

säkring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1–9. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 

1 Senaste lydelse 2018:1376. 
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 2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:171) 

om registerkontroll av personal vid vissa 

boenden som tar emot barn 

Härigenom föreskrivs att 1–4 §§ lagen (2007:171) om registerkontroll av 

personal vid vissa boenden som tar emot barn ska ha följande lydelse.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §1 

Hem för vård eller boende eller 

stödboenden enligt 6 kap. social-

tjänstlagen (2001:453) som tar 

emot barn får inte anställa någon 

om inte kontroll gjorts av register 

som förs enligt lagen (1998:620) 

om belastningsregister och lagen 

(1998:621) om misstankeregister 

avseende honom eller henne. Det-

samma ska gälla den som, utan att 

det innebär anställning, erbjuds 

uppdrag, praktiktjänstgöring eller 

liknande vid ett sådant hem under 

omständigheter liknande dem som 

förekommer vid en anställning 

inom verksamheten.  

Hem för vård eller boende, stöd-

boenden eller skyddade boenden 

enligt 6 kap. socialtjänstlagen 

(2001:453) som tar emot barn får 

inte anställa någon om inte kontroll 

gjorts av register som förs enligt 

lagen (1998:620) om belastnings-

register och lagen (1998:621) om 

misstankeregister avseende honom 

eller henne. Detsamma ska gälla 

den som, utan att det innebär 

anställning, erbjuds uppdrag, 

praktiktjänstgöring, volontärarbete 

eller liknande vid ett sådant hem 

under omständigheter liknande 

dem som förekommer vid en 

anställning inom verksamheten. 

Den som erbjuds en anställning, 

uppdrag, praktiktjänstgöring eller 

liknande vid ett sådant hem för vård 

eller boende eller ett sådant stöd-

boende som sägs i första stycket, 

ska till den som erbjuder an-

ställningen lämna utdrag ur be-

lastningsregistret och misstanke-

registret. 

 

Skyldigheten att lämna utdrag ur 

register gäller dock inte om den 

som erbjuder anställningen, 

uppdraget, praktiktjänstgöringen 

eller liknande själv inhämtar 

utdraget. 

Den som erbjuds en anställning, 

uppdrag, praktiktjänstgöring, 

volontärarbete eller liknande vid 

ett sådant hem för vård eller 

boende, ett sådant stödboende eller 

ett sådant skyddat boende som sägs 

i första stycket, ska till den som 

erbjuder anställningen lämna ut-

drag ur belastningsregistret och 

misstankeregistret. 

Skyldigheten att lämna utdrag ur 

register gäller dock inte om den 

som erbjuder anställningen, 

uppdraget, praktiktjänstgöringen, 

volontärarbetet eller liknande själv 

inhämtar utdraget. 

Utdraget ska vara högst sex månader gammalt. I lagen om belastnings-

register och lagen om misstankeregister finns bestämmelser om att rege-

ringen får meddela föreskrifter om innehållet i sådana utdrag. 

 

 

1 Senaste lydelse 2015:986. 
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2 § 

Trots bestämmelsen i 1 § får den 

som inom sex månader erbjuds en 

förnyad anställning hos samma 

arbetsgivare eller en förnyad 

möjlighet att på annat sätt delta i 

verksamheten anställas, anlitas 

eller erbjudas arbete, uppdrag, 

praktiktjänstgöring eller liknande 

utan att en registerkontroll enligt 

1 § första stycket utförs. I sådana 

fall behöver den enskilde inte heller 

lämna registerutdrag enligt 1 § 

andra stycket. 

Trots bestämmelsen i 1 § får den 

som inom sex månader erbjuds en 

förnyad anställning hos samma 

arbetsgivare eller en förnyad 

möjlighet att på annat sätt delta i 

verksamheten anställas, anlitas 

eller erbjudas arbete, uppdrag, 

praktiktjänstgöring, volontärarbete 

eller liknande utan att en register-

kontroll enligt 1 § första stycket 

utförs. I sådana fall behöver den 

enskilde inte heller lämna register-

utdrag enligt 1 § andra stycket. 

 

3 § 

På begäran av den som lämnat ett 

registerutdrag skall det återlämnas i 

original. Utdrag eller kopia därav 

skall dock avseende den som 

erhåller anställning, uppdrag, 

praktiktjänstgöring eller liknande 

bevaras under minst två år från det 

anställningen, uppdraget, praktik-

tjänstgöringen eller liknande på-

börjades. 

På begäran av den som lämnat ett 

registerutdrag ska det återlämnas i 

original. Utdrag eller kopia därav 

ska dock avseende den som erhåller 

anställning, uppdrag, praktik-

tjänstgöring, volontärarbete eller 

liknande bevaras under minst två år 

från det anställningen, uppdraget, 

praktiktjänstgöringen, volontär-

arbetet eller liknande påbörjades. 

 

4 §2 

I 13 kap. 11 § socialtjänstlagen 

(2001:453) finns bestämmelser om 

förbud att driva stödboende eller 

hem för vård eller boende på grund 

av underlåtenhet att göra register-

kontroll enligt 1 §. 

I 13 kap. 11 § socialtjänstlagen 

(2001:453) finns bestämmelser om 

förbud att driva stödboende, skyd-

dat boende eller hem för vård eller 

boende på grund av underlåtenhet 

att göra registerkontroll enligt 1 §. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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 2.10 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 

dels att 26 kap. 1, 2, 7 och 15 §§ och 35 kap. 20 § ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 26 kap. 14 b–14 d§§, och 

närmast efter 26 kap. 14 a § och närmast före 26 kap. 14 b och 14 d §§ nya 

rubriker av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

26 kap. 

1 §1 

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 

enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

Med socialtjänst förstås i denna lag 

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, 

2. verksamhet enligt den sär-

skilda lagstiftningen om vård av 

unga och av missbrukare utan sam-

tycke, och 

 

2. verksamhet enligt den sär-

skilda lagstiftningen om vård av 

unga och av missbrukare utan sam-

tycke och om placering av barn i 

skyddat boende utan samtycke, och 

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller 

av Statens institutionsstyrelse. 

Till socialtjänst räknas också 

1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av 

socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och 

2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. 

Med socialtjänst jämställs 

1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, 

2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, 

3. ärenden hos patientnämnd om allmän omvårdnad, och 

4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

 

2 § 

Sekretessen enligt 1 § som gäller 

för uppgift om en underårigs 

vistelseort gäller också i för-

hållande till den underåriges 

föräldrar eller annan vårdnads-

havare, om den underårige har om-

händertagits eller vårdas enligt den 

Sekretessen enligt 1 § som gäller 

för uppgift om en underårigs 

vistelseort gäller också i för-

hållande till en förälder eller en 

annan vårdnadshavare till den 

underårige, om den underårige har  
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särskilda lagstiftningen om vård av 

unga utan samtycke och det är 

nödvändigt med hänsyn till ända-

målet med omhändertagandet eller 

vården. 

1. omhändertagits eller vårdas 

enligt den särskilda lagstiftningen 

om vård av unga utan samtycke och 

det är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet med omhändertagandet 

eller vården, eller 

2. placerats i ett skyddat boende 

med stöd av lagen (0000:000) med 

särskilda bestämmelser om placer-

ing av barn i skyddat boende och 

det är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet med placeringen. 

 

7 §2 

Sekretessen enligt 1 § gäller inte  

1. beslut om omhändertagande av en enskild, 

2. beslut om vård utan samtycke, 

 3. beslut om en enskilds vistelse i 

skyddat boende, 

3. beslut om sluten ungdoms-

vård, 

4. beslut i ärende om klagomål 

mot kommunal hälso- och 

sjukvård eller dess personal, eller 

5. beslut i ärende enligt 8 kap. 

patientsäkerhetslagen. 

4. beslut om sluten ungdoms-

vård, 

5. beslut i ärende om klagomål 

mot kommunal hälso- och 

sjukvård eller dess personal, eller 

6. beslut i ärende enligt 8 kap. 

patientsäkerhetslagen. 

Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om omhänder-

tagande eller återlämnande av personakt. 

 

 
Skyddade boenden 

Adressuppgifter 

 14 b § 

Sekretess gäller hos Inspektionen 

för vård och omsorg för uppgift om 

adress till ett skyddat boende enligt 

6 kap. 1 a § socialtjänstlagen 

(2001:453), om det inte står klart 

att uppgiften kan röjas utan att 

syftet med verksamheten skadas. 

Detsamma gäller uppgift om adress 

till ett sådant hem för vård eller 

boende enligt 6 kap. 1 § första 

stycket 2 samma lag som bedriver 

verksamhet som motsvarar skyddat 

boende. 

Sekretess gäller även för uppgift 

om beteckning på fastighet där 
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 verksamhet bedrivs i form av 

sådana boenden som avses i första 

stycket. Sekretess gäller också för 

uppgift om tomträtt i fastighet där 

sådan verksamhet bedrivs. 

Sekretessen enligt första och 

andra styckena gäller även den som 

ansökt om tillstånd enligt 7 kap. 1 § 

första stycket socialtjänstlagen men 

ännu inte beviljats tillstånd, samt 

sådan verksamhet som anmälts av 

en kommun eller region enligt 7 

kap. 1 § andra stycket socialtjänst-

lagen. 

För uppgift i en allmän handling 

gäller sekretessen i högst femtio år. 

 
14 c § 

Sekretess gäller hos en kommun 

eller region för uppgift om adress 

till ett skyddat boende enligt 6 kap. 

1 a § socialtjänstlagen (2001:453), 

om det inte står klart att uppgiften 

kan röjas utan att syftet med 

verksamheten skadas. Detsamma 

gäller uppgift om adress till ett 

sådant hem för vård eller boende 

enligt 6 kap. 1 § första stycket 2 

samma lag som bedriver verksam-

het som motsvarar skyddat boende. 

Sekretess gäller även för uppgift 

om beteckning på fastighet där 

verksamhet bedrivs i form av 

sådana boenden som avses i första 

stycket. Sekretess gäller också för 

uppgift om tomträtt i fastighet där 

sådan verksamhet bedrivs.  

För uppgift i en allmän handling 

gäller sekretessen i högst fyrtio år. 

Sekretessbrytande bestämmelse 

14 d § 

Sekretessen enligt 14 c § hindrar 

inte att en uppgift lämnas från en 

kommun eller en region till en 

socialnämnd, om uppgiften kan 

antas ha betydelse vid verkställig-

heten av socialnämndens beslut om 

placering av en enskild i sådana 
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boenden som avses i 14 c § första 

stycket. 

 

Lydelse enligt SFS 2022:916 Föreslagen lydelse 

 

15 § 

Den tystnadsplikt som följer av 1 a, 

5, 13 och 14 a §§ inskränker rätten 

enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryck-

frihetsförordningen och 1 kap. 1 

och 10 §§ yttrandefrihetsgrund-

lagen att meddela och offentliggöra 

uppgifter. 

Den tystnadsplikt som följer av 1, 

3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten 

att meddela och offentliggöra upp-

gifter, när det är fråga om uppgift 

om annat än verkställigheten av 

beslut om omhändertagande, beslut 

om vård utan samtycke eller beslut 

om sluten ungdomsvård.  

Den tystnadsplikt som följer av 1 a, 

5, 13, och 14 a–14 c§§ inskränker 

rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryck-

frihetsförordningen och 1 kap. 1 

och 10 §§ yttrandefrihetsgrund-

lagen att meddela och offentliggöra 

uppgifter. 

Den tystnadsplikt som följer av 1, 

3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten 

att meddela och offentliggöra upp-

gifter, när det är fråga om uppgift 

om annat än verkställigheten av 

beslut om omhändertagande, beslut 

om vård utan samtycke, beslut om 

placering eller omedelbar placer-

ing i skyddat boende, eller beslut 

om sluten ungdomsvård. 

35 kap. 

20 §3 

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds 

personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 

närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs och upp-

giften hänför sig till 

1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild, 

2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lagstiftningen 

om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller om vård av 

missbrukare utan samtycke inom socialtjänsten, 

3. ärende om handräckning enligt 

lagstiftningen om omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda, vård av 

unga utan samtycke inom social-

tjänsten eller enligt lagen 

(1998:603) om verkställighet av 

sluten ungdomsvård, 

3. ärende om handräckning enligt 

lagstiftningen om omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda, vård av 

unga utan samtycke inom social-

tjänsten, placering av barn i 

skyddat boende utan samtycke eller 

enligt lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård, 

4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken, eller 

5. verksamhet som innefattar handräckning enligt smittskydds-

lagstiftningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
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35 

 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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2.11 Förslag till lag om ändring i skollagen 

(2010:800)  

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 

dels att 9 kap. 13, 15 c och 16 §§, 10 kap. 25 och 33 §§, 11 kap. 25 och 

32 §§, 16 kap. 43, 49 och 49 a §§, 17 kap. 1, 19 och 21 a §§, 18 kap. 31 § 

och 19 kap. 35, 40 a, 42 och 42 a §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny bestämmelse, 17 kap. 15 a §, av följande 

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 

13 § 

Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i 

en annan kommun än den som ska svara för barnets utbildning, om barnet 

med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 

den kommunens förskoleklass. Innan kommunen fattar beslut om att för 

visst läsår ta emot ett sådant barn, ska den inhämta yttrande från barnets 

hemkommun. 

 Ett barn som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) eller i ett sådant 

skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, och som är be-

läget i en annan kommun än den 

som ska svara för barnets ut-

bildning, har rätt att bli mottaget i 

en förskoleklass i den kommun där 

barnet vistas. 

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat 

fall i sin förskoleklass ta emot ett barn från en annan kommun. 

 

15 c §1 

En elev som med stöd av 13 § 

första stycket går i en annan 

kommuns förskoleklass och som på 

grund av skolgången måste över-

natta i den kommunen har rätt till 

skolskjuts mellan den tillfälliga 

bostaden och den plats där ut-

bildningen bedrivs under samma 

förutsättningar som gäller för 

elever som är hemmahörande i 

kommunen. 

En elev som med stöd av 13 § första 

stycket går i en annan kommuns 

förskoleklass och som på grund av 

skolgången måste övernatta i den 

kommunen har rätt till skolskjuts 

mellan den tillfälliga bostaden och 

den plats där utbildningen bedrivs 

under samma förutsättningar som 

gäller för elever som är hemma-

hörande i kommunen. Detsamma 

gäller för en elev som går i en 

annan kommuns förskoleklass till 

följd av att eleven har placerats i ett 
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 sådant skyddat boende som avses i 

6 kap. 1 a § socialtjänstlagen 

(2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ansvarar för att skolskjuts 

anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas 

av elevens hemkommun. 

 

16 § 

En kommun som i sin förskoleklass 

har en elev från en annan kommun 

ska ersättas för sina kostnader för 

elevens utbildning av elevens hem-

kommun, om elevens skolgång 

grundar sig på 13 § första stycket. 

 

Även i de fall som avses i 13 § 

andra stycket ska hemkommunen 

betala ersättning till den mot-

tagande kommunen. Om kommun-

erna i ett sådant fall inte kommer 

överens om annat, ska ersättningen 

bestämmas med hänsyn till 

kommunens åtagande och elevens 

behov efter samma grunder som 

hemkommunen tillämpar vid för-

delning av resurser till sin egen 

förskoleklass. Har en elev ett om-

fattande behov av särskilt stöd, 

behöver hemkommunen inte lämna 

bidrag för det särskilda stödet, om 

betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

En kommun som i sin förskoleklass 

har en elev från en annan kommun 

ska ersättas för sina kostnader för 

elevens utbildning av elevens hem-

kommun, om elevens skolgång 

grundar sig på 13 § första och 

andra styckena. 

Även i de fall som avses i 13 § 

tredje stycket ska hemkommunen 

betala ersättning till den mot-

tagande kommunen. Om kommun-

erna i ett sådant fall inte kommer 

överens om annat, ska ersättningen 

bestämmas med hänsyn till 

kommunens åtagande och elevens 

behov efter samma grunder som 

hemkommunen tillämpar vid för-

delning av resurser till sin egen 

förskoleklass. Har en elev ett om-

fattande behov av särskilt stöd, 

behöver hemkommunen inte lämna 

bidrag för det särskilda stödet, om 

betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

10 kap. 

25 §2 

En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan 

kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med 

hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den 

kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst 

läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens 

hemkommun. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) och som är beläget i en 

annan kommun än den som ska 

svara för elevens utbildning har rätt 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) eller i ett sådant 

skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, och som är 
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att bli mottagen i en grundskola i 

den kommun där eleven vistas. 

beläget i en annan kommun än den 

som ska svara för elevens utbild-

ning, har rätt att bli mottagen i en 

grundskola i den kommun där 

eleven vistas. 

33 § 

En elev som med stöd av 25 § går i 

en annan kommuns grundskola och 

som på grund av skolgången måste 

övernatta i den kommunen har rätt 

till skolskjuts mellan den tillfälliga 

bostaden och den plats där ut-

bildningen bedrivs under samma 

förutsättningar som gäller för elev-

er som är hemmahörande i 

kommunen. 

En elev som med stöd av 25 § går i 

en annan kommuns grundskola och 

som på grund av skolgången måste 

övernatta i den kommunen har rätt 

till skolskjuts mellan den tillfälliga 

bostaden och den plats där 

utbildningen bedrivs under samma 

förutsättningar som gäller för elev-

er som är hemmahörande i 

kommunen. Detsamma gäller för 

en elev som går i en annan 

kommuns grundskola till följd av 

att eleven har placerats i ett sådant 

skyddat boende som aves i 6 kap. 

1 a § socialtjänstlagen (2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts 

anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas 

av elevens hemkommun. 

 

Lydelse enligt SFS 2022:1315 Föreslagen lydelse 

11 kap. 

25 § 

En elev har rätt att bli mottagen i en anpassad grundskola som anordnas 

av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om 

eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att 

få gå i den kommunens anpassade grundskola. Innan kommunen fattar 

beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta 

yttrande från elevens hemkommun. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) och som är beläget i en 

annan kommun än den som ska 

svara för elevens utbildning har rätt 

att bli mottagen i en anpassad 

grundskola i den kommun där elev-

en vistas. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) eller i ett sådant 

skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, och som är 

beläget i en annan kommun än den 

som ska svara för elevens utbild-

ning, har rätt att bli mottagen i en 

anpassad grundskola i den kommun 

där eleven vistas. 
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32 § 

En elev som med stöd av 25 § går i 

en annan kommuns anpassade 

grundskola och som på grund av 

skolgången måste övernatta i den 

kommunen har rätt till skolskjuts 

mellan den tillfälliga bostaden och 

den plats där utbildningen bedrivs 

under samma förutsättningar som 

gäller för elever som är hemma-

hörande i kommunen.  

 

En elev som med stöd av 25 § går i 

en annan kommuns anpassade 

grundskola och som på grund av 

skolgången måste övernatta i den 

kommunen har rätt till skolskjuts 

mellan den tillfälliga bostaden och 

den plats där utbildningen bedrivs 

under samma förutsättningar som 

gäller för elever som är hemma-

hörande i kommunen. Detsamma 

gäller för en elev som går i en 

annan kommuns anpassade grund-

skola till följd av att eleven har 

placerats i ett sådant skyddat 

boende som avses i 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen (2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts 

anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas 

av elevens hemkommun. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

16 kap. 

43 §3 

Av de behöriga sökande till ett nationellt program eller till en sådan 

nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning 

som börjar första läsåret ska huvudmannen i första hand ta emot dem som 

är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för ut-

bildningen. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) ska vid beslut om mot-

tagande enligt första stycket jäm-

ställas med den som är hemma-

hörande i kommunen eller sam-

verkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) eller i ett sådant 

skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, ska vid beslut om 

mottagande enligt första stycket 

jämställas med den som är hemma-

hörande i kommunen eller 

samverkansområdet för utbild-

ningen. 

49 §4 

En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning 

och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för 

utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade 
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programmet eller den påbörjade inriktningen, om den nya hemkommunen 

erbjuder sådan utbildning. 

Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har 

eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun 

eller en region som anordnar utbildningen. 

En elev som med anledning av 

placering i ett hem för vård eller 

boende enligt 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) flyttar från 

kommunen eller samverkansom-

rådet för utbildningen, har rätt att 

fullfölja utbildningen på det påbörj-

ade programmet eller den påbörj-

ade inriktningen i den kommun där 

hemmet för vård eller boende är 

beläget, om kommunen erbjuder 

sådan utbildning. Om den inte 

erbjuder den aktuella utbildningen, 

har eleven rätt att efter eget val 

fullfölja sin utbildning i en annan 

kommun eller en region som an-

ordnar utbildningen, om detta inte 

hindrar eleven från att vistas i hem-

met för vård eller boende. 

En elev som med anledning av 

placering i ett hem för vård eller 

boende enligt 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) eller i ett 

skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 

samma lag, flyttar från kommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen, har rätt att fullfölja 

utbildningen på det påbörjade pro-

grammet eller den påbörjade in-

riktningen i den kommun där 

hemmet för vård eller boende eller 

det skyddade boendet är beläget, 

om kommunen erbjuder sådan 

utbildning. Om den inte erbjuder 

den aktuella utbildningen, har elev-

en rätt att efter eget val fullfölja sin 

utbildning i en annan kommun eller 

en region som anordnar utbildning-

en, om detta inte hindrar eleven 

från att vistas i hemmet för vård 

eller boende eller i det skyddade 

boendet. 

49 a §5 

En elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en natio-

nell inriktning och som därefter 

placeras i ett sådant hem för vård 

eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) och 

som är beläget i en annan kommun 

än hemkommunen eller sam-

verkansområdet för utbildningen 

har rätt att i hemkommunen full-

följa utbildningen på det påbörjade 

programmet eller den påbörjade in-

riktningen när eleven efter place-

ringen återvänder till hemkom-

munen, om den erbjuder sådan 

utbildning. Detsamma gäller den 

elev som har påbörjat ett nationellt 

program eller en nationell in-

En elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en natio-

nell inriktning och som därefter 

placeras i ett sådant hem för vård 

eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller i 

ett sådant skyddat boende som 

avses i 6 kap. 1 a § samma lag, och 

som är beläget i en annan kommun 

än hemkommunen eller sam-

verkansområdet för utbildningen 

har rätt att i hemkommunen full-

följa utbildningen på det påbörjade 

programmet eller den påbörjade in-

riktningen när eleven efter placer-

ingen återvänder till hemkommun-

en, om den erbjuder sådan ut-

bildning. Detsamma gäller den elev 
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 riktning i den kommun där hemmet 

för vård eller boende är beläget. 

som har påbörjat ett nationellt 

program eller en nationell in-

riktning i den kommun där hemmet 

för vård eller boende eller det 

skyddade boendet är beläget. 

Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt 

att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region 

som anordnar utbildningen. 

17 kap. 

1 § 

I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser  

(2–15 §§), 

– allmänna bestämmelser  

(2–15 a §§), 

– bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en 

gymnasieskola med offentlig huvudman (16–27 §§), och 

– bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en 

fristående gymnasieskola (28–36 §§). 

 

15 a § 

 En elev som på grund av en 

placering i ett sådant hem för vård 

eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller i 

ett sådant skyddat boende som 

avses i 6 kap. 1 a § samma lag, 

flyttar från kommunen eller sam-

verkansområdet för utbildningen, 

har rätt att fullfölja utbildningen på 

ett påbörjat introduktionsprogram 

eller på ett annat introduktions-

program hos den kommun eller i 

det samverkansområde där hemmet 

för vård eller boende eller det 

skyddade boendet finns. Ut-

bildningen ska i ett sådant fall full-

följas enligt den nya huvud-

mannens utbildningsplan och en ny 

individuell studieplan. 

Under de förutsättningar som an-

ges i 29 och 30 §§ har eleven rätt 

att fullfölja utbildningen hos en 

huvudman för en fristående 

gymnasieskola enligt den huvud-

mannens utbildningsplan och en ny 

individuell studieplan. 

En elev som påbörjat ett 

introduktionsprogram hos en 

huvudman och som efter en av-

slutad placering i ett hem för vård 

eller boende eller i ett skyddat 
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boende återvänder till hem-

kommunen har rätt att fullfölja ut-

bildningen på programmet eller på 

ett annat introduktionsprogram hos 

hemkommunen eller i hemkommun-

ens samverkansområde enligt hem-

kommunens utbildningsplan och en 

ny individuell studieplan. 

 

19 §6 

En kommun eller en region som anordnar programinriktat val som har 

utformats för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats 

för en grupp elever ska ta emot alla de behöriga sökande till utbildningen 

som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i kommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen på grund av placering i 

ett sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453) ska vid beslut om 

mottagande enligt första stycket 

jämställas med den som är hemma-

hörande i kommunen eller sam-

verkansområdet för utbildningen.  

En elev som vistas i kommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen på grund av placering i 

ett sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453) eller i ett sådant 

skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, ska vid beslut om 

mottagande enligt första stycket 

jämställas med den som är hemma-

hörande i kommunen eller sam-

verkansområdet för utbildningen. 

Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande som ska 

tas emot enligt första och andra styckena har antagits, får kommunen eller 

regionen ta emot andra behöriga sökande till utbildningen. 

 

21 a §7 

En kommun som anordnar sådan 

utbildning som avses i 21 § första 

stycket ska ta emot ungdomar som 

uppfyller behörighetsvillkoren för 

respektive utbildning om de på 

grund av placering i ett sådant hem 

för vård eller boende som avses i 

6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) vistas i kommunen eller 

samverkansområdet för utbildning-

en. Det gäller också för en region 

som anordnar sådan utbildning som 

avses i 21 § andra stycket.  

En kommun som anordnar sådan 

utbildning som avses i 21 § första 

stycket ska ta emot ungdomar som 

uppfyller behörighetsvillkoren för 

respektive utbildning om de på 

grund av placering i ett sådant hem 

för vård eller boende som avses i 

6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) eller i ett sådant 

skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, vistas i kommun-

en eller samverkansområdet för 

utbildningen. Det gäller också för 

en region som anordnar sådan ut-

bildning som avses i 21 § andra 

stycket. 
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Lydelse enligt SFS 2022:1315 Föreslagen lydelse 

18 kap. 

31 § 

En elev som med stöd av 19 kap. 

35–37 §§ går i anpassad gymnasie-

skola i en annan kommun än sin 

hemkommun och som på grund av 

skolgången måste övernatta i den 

kommunen, har rätt till skolskjuts 

mellan den tillfälliga bostaden och 

den plats där utbildningen bedrivs 

under samma förutsättningar som 

gäller för elever som är hemma-

hörande i kommunen. 

En elev som med stöd av 19 kap. 

35–37 §§ går i anpassad gymnasie-

skola i en annan kommun än sin 

hemkommun och som på grund av 

skolgången måste övernatta i den 

kommunen, har rätt till skolskjuts 

mellan den tillfälliga bostaden och 

den plats där utbildningen bedrivs 

under samma förutsättningar som 

gäller för elever som är hemma-

hörande i kommunen. Detsamma 

gäller för en elev som går i en 

annan kommuns anpassade 

gymnasieskola till följd av att 

eleven har placerats i ett sådant 

skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § socialtjänstlagen (2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts 

anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas 

av elevens hemkommun. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 kap. 

35 §8 

Av de sökande till ett nationellt program eller till en nationell inriktning, 

särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som börjar första läsåret 

ska huvudmannen i första hand ta emot dem som är hemmahörande i 

kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i kommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen på grund av placering i 

ett sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) ska vid 

beslut om mottagande enligt första 

stycket jämställas med den som är 

hemmahörande i kommunen eller 

samverkansområdet för utbild-

ningen. 

En elev som vistas i kommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen på grund av placering i 

ett sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453) eller i ett sådant 

skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, ska vid beslut om 

mottagande enligt första stycket 

jämställas med den som är 

hemmahörande i kommunen eller 

samverkansområdet för utbildning-

en. 
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40 a §9 

En kommun eller en region ska ta emot en elev på ett individuellt program 

om 

1. eleven vistas i kommunen eller 

samverkansområdet för utbildning-

en på grund av placering i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453), och 

1. eleven vistas i kommunen eller 

samverkansområdet för utbildning-

en på grund av placering i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) eller i ett sådant 

skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, och 

2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen 

på ett nationellt program. 

42 §10 

En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning 

och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för 

utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade 

programmet eller den påbörjade inriktningen, om den nya hemkommunen 

erbjuder sådan utbildning. 

Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har 

eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun 

eller en region som anordnar utbildningen. 

En elev som med anledning av 

placering i ett hem för vård eller 

boende enligt 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) flyttar från 

kommunen eller samverkans-

området för utbildningen, har rätt 

att fullfölja utbildningen på det 

påbörjade programmet eller den 

påbörjade inriktningen i den 

kommun där hemmet för vård eller 

boende är beläget, om kommunen 

erbjuder sådan utbildning. Om den 

inte erbjuder den aktuella utbild-

ningen, har eleven rätt att efter eget 

val fullfölja sin utbildning i en 

annan kommun eller en region som 

anordnar utbildningen, om detta 

inte hindrar eleven från att vistas i 

hemmet för vård eller boende. 

En elev som med anledning av 

placering i ett hem för vård eller 

boende enligt 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) eller i ett 

skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 

samma lag, flyttar från kommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen, har rätt att fullfölja 

utbildningen på det påbörjade 

programmet eller den påbörjade 

inriktningen i den kommun där 

hemmet för vård eller boende eller 

det skyddade boendet är beläget, 

om kommunen erbjuder sådan 

utbildning. Om den inte erbjuder 

den aktuella utbildningen, har elev-

en rätt att efter eget val fullfölja sin 

utbildning i en annan kommun eller 

en region som anordnar ut-

bildningen, om detta inte hindrar 

eleven från att vistas i hemmet för 

vård eller boende eller det 

skyddade boendet. 
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 42 a §11 

En elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en 

nationell inriktning och som där-

efter placeras i ett sådant hem för 

vård eller boende som avses i 

6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) och som är beläget i en 

annan kommun än hemkommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen har rätt att i hem-

kommunen fullfölja utbildningen 

på det påbörjade programmet eller 

den påbörjade inriktningen när 

eleven efter placeringen återvänder 

till hemkommunen, om den er-

bjuder sådan utbildning. Detsamma 

gäller den elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en nation-

ell inriktning i den kommun där 

hemmet för vård eller boende är 

beläget. 

En elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en 

nationell inriktning och som där-

efter placeras i ett sådant hem för 

vård eller boende som avses i 

6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) eller i ett sådant 

skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, och som är 

beläget i en annan kommun än 

hemkommunen eller samverkans-

området för utbildningen har rätt att 

i hemkommunen fullfölja utbild-

ningen på det påbörjade pro-

grammet eller den påbörjade in-

riktningen när eleven efter 

placeringen återvänder till hem-

kommunen, om den erbjuder sådan 

utbildning. Detsamma gäller den 

elev som har påbörjat ett nationellt 

program eller en nationell inrikt-

ning i den kommun där hemmet för 

vård eller boende eller det 

skyddade boendet är beläget. 

Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt 

att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region 

som anordnar utbildningen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2023. 
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2.12 Förslag till lag om ändring i hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) 

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

16 kap. 

3 §1 

Regionen ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete 

i fråga om 

1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 

2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroende-

framkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och 

3. barn och unga som vårdas 

utanför det egna hemmet. 

 

3. barn och unga som vårdas 

utanför det egna hemmet eller är 

placerade i ett skyddat boende. 

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller 

deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i 

överenskommelsen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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 2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2017:209) 

om hälsoundersökning för barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2017:209) om hälsoundersökning för 

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet ska ha följande 

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

1 §1 

Regionen ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden 

erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna 

hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år inleds. 

 Detsamma gäller i anslutning till 

att en placering av ett barn eller en 

ung person i åldern 18–20 år i ett 

skyddat boende inleds. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 

1 Senaste lydelse 2019:975. 
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3 Ärendet och dess beredning 

Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i upp-

drag att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som 

vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare 

(dir. 2016:99). I januari 2018 överlämnade utredningen betänkandet Ett 

fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 

boende (SOU 2017:112). I betänkandet föreslås att insatsen skyddat 

boende ska regleras i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, som en 

ny boendeinsats för vuxna och barn som medföljande till en vuxen vård-

nadshavare. Vidare föreslås bl.a. en bestämmelse i föräldrabalken som 

innebär att socialnämnden kan besluta om en sådan placering för ett barn 

som står under gemensam vårdnad utan samtycke från båda vårdnads-

havarna. En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1 och betänk-

andets lagförslag finns i bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats och 

en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3.  

Inom Socialdepartementet har därefter den kompletterande prome-

morian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till 

bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång 

(Ds 2020:16) tagits fram. En sammanfattning av promemorian finns i 

bilaga 4 och promemorians lagförslag finns i bilaga 5. Promemorian har 

remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i 

bilaga 6.  

Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om 

barnperspektiv på skyddade boenden (bet. 2020/21:SoU24 punkt 40, 

rskr. 2020/21:368). Enligt utskottet är det mycket angeläget att barnper-

spektivet på skyddade boenden stärks och att regeringen därför skyndsamt 

återkommer till riksdagen med förslag till lagändringar i denna fråga 

(bet. 2020/21:SoU24 s. 94). Riksdagen har vidare tillkännagett för 

regeringen det som utskottet anför om barn i skyddat boende 

(bet. 2021/22:SoU19 punkt 10, rskr. 2021/22:264). Enligt utskottet bör 

regeringen i beredningen av den proposition om stärkt kvalitet och barn-

rättsperspektiv i skyddat boende som regeringen avser att lämna till riks-

dagen beakta tre viktiga beståndsdelar: att skyddat boende regleras som en 

insats till barn, att ett barns vistelse på skyddat boende omfattas av ett 

separat beslut och att en handläggare tilldelas för barnets ärende 

(bet. 2921/22:SoU19 s. 47 och 48). 

I detta utkast till lagrådsremiss behandlas betänkandets och prome-

morians lagförslag. I utkastet föreslås en delvis annan reglering av insatsen 

skyddat boende. I betänkandet lämnas förslag på förordningsändringar 

med anledning av lagförslagen samt lagförslag rörande ansvaret för 

skyddat boende för asylsökande. Dessa förslag behandlas inte i utkastet till 

lagrådsremiss utan bereds fortsatt i Regeringskansliet. 
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 4 Skyddat boende – ett angeläget 

utvecklingsområde  

4.1 Våld i nära relationer   

Våld i nära relationer är brottslighet som i oproportionerlig hög grad riktas 

mot kvinnor och som i likhet med andra våldsbrott företrädesvis begås av 

män. I jämförelse med män utsätts kvinnor oftare för grövre och mer 

upprepat våld av närstående.  

Brottsoffret befinner sig ofta i beroendeställning till gärningspersonen 

med avseende på bl. a. gemensamma barn, ekonomi och boende. Därför 

innebär den nära relationen en särskild och många gånger långvarig 

sårbarhet, inte minst när våldet är hedersrelaterat och potentiellt involverar 

flera gärningspersoner.  

Det är vanligt att våld mellan vuxna i nära relationer utövas i barns 

närvaro. Många barn som bevittnar sådant våld blir själva direkt utsatta för 

våldsbrott, exempelvis när de försöker stoppa våldet. Sedan den 1 juli 

2021 är det genom straffbestämmelsen om barnfridsbrott i 4 kap. 3 § 

brottsbalken, förkortad BrB, straffbart att utsätta ett barn för att bevittna, 

dvs. se eller höra, vissa brottsliga gärningar i nära relationer.  

Även hbtqi-personer utsätts för våld i nära relationer. På grund av risken 

för diskriminering och stigmatisering kan en våldsutsatt hbtqi-person 

befinna sig i en situation som innebär särskild sårbarhet (Uppsala 

universitet, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2018, Våld mot hbtq-

personer – en forsknings- och kunskapsöversikt, NCK-rapport 2018:1). 

4.1.1 Omfattning och sammanhang   

Den nära relationen medför en risk för underrapportering    

Förhållandet mellan offret och gärningspersonen medför en risk för att 

brott i nära relationer inte polisanmäls, inte registreras som orsak till 

skador i hälso- och sjukvården eller rapporteras i omfångsundersökningar. 

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är mörkertalet mycket stort. 

Exempelvis visar en studie att knappt 4 procent av de som utsatts för brott 

i en nära relation under det aktuella undersökningsåret hade polisanmält 

brottet i fråga (Brå 2014, Brott i nära relationer, En nationell kartläggning, 

Rapport 2014:8). 

Barns självskattade utsatthet för alla former av våld   

Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstad universitet genomför regel-

bundet nationella undersökningar av elevers erfarenhet av våld och kränk-

ningar. Den senaste kartläggningen 2016 omfattade 4 741 elever i 

årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Närmare 11 procent av eleverna 

uppgav att de någon gång hade utsatts för allvarliga former av fysisk miss-

handel, 5 procent uppgav att de hade utsatts för sådan misshandel vid 

upprepade tillfällen och 16 procent av eleverna uppgav att de någon gång 

hade utsatts för psykisk misshandel av en vuxen, i första hand hot om 

fysiskt våld och systematiska förolämpningar. Oavsett typ av misshandel, 

uppgavs förövaren oftast vara en förälder, främst en pappa (Jernbro C. och 
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Janson, S., 2017, Våld mot barn 2016, En nationell kartläggning, Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset). 

Barns bevittnande av våld 

I samma undersökning som anges ovan uppgav nästan 8 procent av 

eleverna att de hade upplevt fysiskt våld mellan sina föräldrar, varav 3 

procent uppgav att de hade upplevt det vid flera tillfällen. Av de elever 

som rapporterade att deras föräldrar ofta är oeniga om barnets boende och 

umgänge med den andre föräldern uppgav 84 procent att de hade varit 

utsatta för någon form av misshandel (Jernbro, C. och Janson, S., 2017, 

Våld mot barn 2016, En nationell kartläggning, Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset). 

Sammanställningar av internationella studier tyder på att upp till 

60 procent av alla barn till våldsutsatta kvinnor själva är direkt utsatta för 

våld (Janson, S., 2010, Barn som lever med våld i hemmet, Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid, Uppsala universitet). Brå har uppskattat att det 

bor minst 150 000 barn i hushåll där det förekommer våld (Brå 2014, Brott 

i nära relationer, En nationell kartläggning, Rapport 2014:8). I de 21 fall 

av dödligt våld mot vuxna som blev föremål för Socialstyrelsens särskilda 

utredningar 2016–2017 fanns totalt sju barn i berörda hushåll varav 

samtliga hade bevittnat våld mot den dödade föräldern och några var 

närvarande vid dödstillfället (Socialstyrelsen 2018, Dödsfallsutredningar 

2016–2017). 

Förekomst av misshandel enligt nationella trygghetsundersökningen 

I Brås årliga studie, den nationella trygghetsundersökningen (NTU), 

uppgav 3,5 procent av männen och 2,2 procent av kvinnorna i åldrarna 16–

84 år att de någon gång under 2020 utsatts för misshandel. Inom denna 

grupp uppgav knappt 10 procent av männen och drygt 13 procent av 

kvinnorna att de samma år utsattes för misshandel minst fyra gånger. Av 

männen uppgav 0,7 procent, eller uppskattningsvis 27 000 individer, att 

misshandeln föranledde besök hos läkare, sjuksköterska eller tandläkare. 

Motsvarande uppgifter för kvinnor är 0,3 procent eller 15 000 individer 

(Brå, NTU 2021). I NTU åren 2005–2016 efterfrågades relationen till 

gärningspersonen vid självrapporterad utsatthet för misshandel. För män 

varierade andelen som uppgav att gärningspersonen är närstående mellan 

2 procent (2005, 2013) och 10 procent (2015) och för kvinnor mellan 

21 procent (2010) och 45 procent (2015) (Brå, NTU 2017).  

Hedersrelaterat våld och förtryck 

I 2016 års kartläggning Våld mot barn uppgav 2,5 procent av eleverna att 

de inte får välja vem de ska gifta sig med eller leva tillsammans med som 

vuxen. Av dessa elever svarade 88 procent att de hade varit utsatta för 

någon form av misshandel (Jernbro C. och Janson, S., 2017, Våld mot barn 

2016, En nationell kartläggning, Stiftelsen Allmänna Barnhuset). 

Enligt undersökningar med niondeklassare i Göteborg, Malmö, 

Stockholm och Uppsala 2017–2018 lever 10–20 procent av dessa elever 

med starka normer om att de måste gifta sig och inte får ha en 

kärleksrelation före äktenskapet. Överfört på Statens skolverks statistik 
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 över det totala antalet elever i årskurs 9 vid utgången 2017 (111 000) 

motsvarar den lägre uppgiften (10 procent) drygt 11 000 elever och cirka 

120 000 unga om skattningen skulle hålla för varje årskull i åldersspannet 

15–25 år (Örebro universitet 2018, Det hedersrelaterade våldets och 

förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, En kartläggning i 

Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018 samt Ghadimi, Mariet och 

Gunnarsson, Serine, TRIS – Tjejers rätt i samhället 2019, UNG 018, En 

kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala). I 

kartläggningen i Göteborg, Malmö och Stockholm uppgav också 7–

8 procent av niondeklassarna att de lever i familjer som använder våld för 

att skydda familjens/släktens rykte.  

Våld i ungas parrelationer  

Kvinnor i åldrarna 20–24 år utgör den åldersgrupp som i högst grad rap-

porterar utsatthet för våld i nära relationer. Ändå är forskningen om våld i 

ungas egna parrelationer ytterst begränsad. Den största svenska studien 

hittills rör unga på gymnasiet som har haft ett förhållande. Av dem uppgav 

20 procent av tjejerna och 13 procent av killarna att de någon gång i en 

parrelation hade varit utsatta för fysiskt våld medan 44 procent av tjejerna 

och 13 procent av killarna uppgav att de hade varit utsatta för sexuellt våld 

i en sådan relation. Vidare uppgav 56 procent av tjejerna och 42 procent 

av killarna att de hade utsatts för psykiskt våld och kontrollerande bete-

ende via digitala medier och 46 procent av tjejerna samt 34 procent av 

killarna att de hade utsatts för våld i parrelation ansikte mot ansikte 

(Korkmaz, S., Överlien, C. och Lagerlöf, H. [2020]. Youth intimate 

partner violence: prevalence, characteristics, associated factors and arenas 

of violence. Nordic Social Work Research). 

Anmälda fall av misshandel, grov kvinnofridskränkning och grov 
fridskränkning  

År 2021 polisanmäldes drygt 82 000 misshandelsbrott varav drygt 24 000 

brott mot barn under 18 år. Av samtliga a anmälda misshandelsbrott rörde 

8 procent brottsutsatta i åldern 15–17 år, 16 procent i åldern 7–14 år och 

5 procent i åldern 0–6 år. Anmälningar om brott mot pojkar dominerar i 

samtliga åldersgrupper under 18 år (59–61 procent). När det gäller 

anmälningar om grov fridskränkning, dvs. en brottsrubricering som är 

avgränsad till närståendekretsen, är könsfördelningen den omvända. Av 

998 anmälda brott mot barn (0–17 år) 2021 var 54 procent riktade mot 

flickor och 46 procent mot pojkar.  

År 2021 anmäldes cirka 58 100 brott avseende misshandel mot vuxna, 

varav cirka hälften var riktade mot kvinnor. När det gäller anmäld 

misshandel mot kvinnor var gärningspersonen i 81 procent av fallen en 

närstående eller annan bekant person medan motsvarande uppgift vid 

anmäld misshandel mot män var 45 procent. Vidare anmäldes 1 391 grova 

kvinnofridskränkningsbrott samt 248 brott om grov fridskränkning mot 

vuxna. Av fridskränkningsbrotten var 58 procent riktade mot kvinnor och 

42 procent mot män (Brå 2022, Anmälda brott, Slutlig statistik, 2021). 
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Registrerade skador till följd av övergrepp och dödligt våld 

År 2020 var 893 pojkar och 720 flickor (0–17 år) inskrivna på sjukhus 

eller fick specialiserad öppenvård för skador till följd av övergrepp av en 

annan person. Detsamma gällde 6 092 män och 3 882 kvinnor över 18 år 

(Socialstyrelsen, Patientregistret 2022).  

År 2021 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige varav sex rörde 

barn under 18 år som samtliga var pojkar. Av övriga 107 fall rörde 

24 kvinnor och 83 män. Femton kvinnor och fyra män dödades av en 

partner eller f.d. partner (Brå 2022, Konstaterade fall av dödligt våld 

2021). 

Vissa omständigheter är förenade med ökad utsatthet för våld 

I enkätundersökningar rapporterar personer i åldern 16–24 år förhåll-

andevis hög utsatthet för misshandel. Detsamma gäller unga som uppger 

att deras självbestämmande över kärleksrelationer och val av framtida 

partner är starkt inskränkt liksom personer med funktionsnedsättningar.  

I 2016 års kartläggning Våld mot barn rapporterade elever med 

funktionsnedsättning att de blivit fysiskt misshandlade i större ut-

sträckning än elever utan funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom 

(28 procent jämfört med 17 procent). Enligt såväl internationell som 

nordisk forskning är vuxna kvinnor med funktionsnedsättning mer våld-

sutsatta än genomsnittet (Nordens välfärdscenter 2016, När samhället inte 

ser, hör eller förstår, Könsrelaterat våld och funktionshinder). Även 

kvinnor med drogrelaterade problem är betydligt mer utsatta för våld än 

andra kvinnor. Exempelvis uppgav 75 procent av de 4 290 kvinnor som i 

missbruks- och beroendevården besvarade den s.k. Addiction Severity 

Index (ASI)-intervjun 2001–2008 att de hade blivit misshandlade mot 

38 procent i en jämförelsegrupp av kvinnor utan missbruk (Armelius, K. 

& Armelius, B-Å., 2010, Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande 

kvinnor, Institutet för Klinisk Psykologi AB i Umeå). Flera under-

sökningar visar att kvinnor som rapporterar utsatthet för våld generellt sett 

har lägre utbildning och svagare privatekonomi än andra kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten 2022, Folkhälsans utveckling, Årsrapport 2021).  

Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer 

Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer är ett problem som 

uppmärksammas alltmer inom forskning och praktisk verksamhet. Våldets 

mekanismer är ofta desamma som våld i nära relationer i stort och kan till 

exempel handla om att förövaren vill upprätthålla makt och kontroll över 

den som utsätts, att den utsatta partnern isoleras och att våldet gradvis 

normaliseras inom relationen.  

Stereotypa föreställningar och normer om kön kan påverka bemötandet 

av våldsutsatta hbtqi-personer när de söker hjälp hos vården eller 

socialtjänsten. Det kan även innebära svårigheter för den våldsutsatta att 

se sig själv som utsatt för våld, eller partnern som förövare, då detta inte 

stämmer med samhällets bild av offer och förövare (Uppsala universitet, 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2018, Våld mot hbtq-personer – en 

forsknings- och kunskapsöversikt, NCK-rapport 2018:1). 
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 Separationer och svartsjuka är vanliga motiv 

I samband med separationer kan pågående våld intensifieras och mildare 

konflikter kan övergå i våld. När kvinnor utsätts för dödligt våld är 

separationer och svartsjuka vanliga motiv. Enligt Brå utövades 27 procent 

av allt dödligt våld mot kvinnor i Sverige 2014–2017 i anslutning till en 

separation och i en nästan lika stor andel fall (25 procent) fanns tydliga 

motiv av svartsjuka (Brå 2019, Dödligt våld i Sverige 1990–2017, 

Omfattning, utveckling och karaktär).  

Uppgifter om våld i ärenden om vårdnad, boende och umgänge 

Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt uppgifter om våld eller andra 

övergrepp av en förälder mot den andra föräldern eller mot barn i mål om 

vårdnad, boende eller umgänge. Under 2020 avgjordes närmare 6 000 

sådana mål i landets tingsrätter. Myndigheten fann uppgifter om våld i 518 

(eller 61 procent) av totalt 814 domar med tillhörande utredningsunderlag 

avseende tvister mellan föräldrar på detta område som granskades 1 april–

31 december 2020. Jämställdhetsmyndigheten framhåller bl.a. att 

överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge emellanåt fastställs 

också när det förekommer uppgifter om våld. (Jämställdhetsmyndigheten 

2022, Uppgifter om våld är inget undantag, Redovisning av kartläggning 

av uppgifter om våld eller andra övergrepp i mål om vårdnad, boende och 

umgänge).  

4.1.2 Våldets konsekvenser   

Ohälsa och sämre livsvillkor för barn  

Att bevittna våld mot en förälder kan på kortare sikt leda till anknyt-

ningssvårigheter, psykosomatiska problem, depression och dåliga skol-

prestationer. Enligt en studie med femtio mammor och deras barn 

(53 pojkar och 33 flickor) på kvinnojourer i Göteborg 2001–2003 var 

rädsla, aggressivitet och förhöjd spänningsnivå vanliga symtom bland 

barnen. Cirka 25 procent av dem bedömdes uppfylla samtliga kriterier för 

posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (Almqvist, K & Broberg, A., 2004, 

Barn som bevittnat våld mot mamma. En studie om kvinnor och barn som 

vistas på kvinnojourer i Göteborg. Rapport från Göteborgs Stad och 

Karlstads universitet). Andelen barn med PTSD bedömdes vara ungefär 

lika stor (26 procent) bland dem som lever med skyddade personuppgifter 

och som intervjuades av Jämställdhetsmyndigheten 2021.  

Det är väl belagt att sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld riskerar att 

resultera i olika former av ohälsa, både på kort och lång sikt. I befolk-

ningsundersökningen Våld och hälsa (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 

Uppsala universitet 2014) var fysisk ohälsa dubbelt så vanligt bland 

kvinnor som utsatts för allvarligt fysiskt våld under barndomen än bland 

andra kvinnor. Det fanns en tydlig koppling mellan utsatthet för våld före 

18 års ålder och utsatthet i vuxen ålder. Den som tidigt utsätts för våld och 

andra traumatiska upplevelser har också en förhöjd risk att utsätta andra 

för våld senare i livet.  

Tonåringar som blivit misshandlade rapporterar högre nivåer av psykisk 

stress och lägre självkänsla än andra tonåringar. I 2016 års kartläggning 
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Våld mot barn rapporterade 13 procent av de elever som utsatts för miss-

handel att de hade försökt ta sitt liv. Motsvarande uppgift för andra elever 

var knappt 2 procent. Upplevelser av extrem stress kan skada utvecklingen 

av barnets hjärna och påverka de genetiska anlagen (Thulin, J., Prata om 

våldet – Om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekterna av 

behandling ur barnets perspektiv, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2020).  

Barn som har kontakt med socialtjänsten på grund av bl.a. våld eller 

försummelse har sämre munhälsa än andra jämnåriga (Socialstyrelsen, 

Nationella riktlinjer för tandvård, 2021). 

När våld och hot om ytterligare våld leder till att barn måste flytta för att 

undkomma våldsutövaren försämras förutsättningarna för skolgång och 

kompisrelationer. Av de berättelser från medföljande barn i skyddat 

boende som sammanställts i utredningen som detta utkast till lagråds-

remiss delvis grundar sig på framgår att de ofta är oroliga för sin 

våldsutsatta mamma. Även Bris och Sveriges stadsmissioners intervjuer 

med barn i skyddade boenden visar att många är konstant rädda för att 

mamman ska dö (Bris och Sveriges Stadsmissioner, 2020, Min tur att 

berätta, Barns röster om att leva med våld). Socialstyrelsen uppmärk-

sammar att barn i denna situation kan ha behov att kontrollera att den 

våldsutsatta föräldern har det bra. Nätterna är ofta svåra för barnen 

eftersom oron kan ta sig uttryck i sömnsvårigheter och mardrömmar 

(Socialstyrelsen 2016, Kvalitet i skyddade boenden, En enkätunder-

sökning 2016). 

Påfrestningar i föräldraskapet  

Flykten från närståendes våld kan innebära att tillvaron helt omkullkastas 

samtidigt som många praktiska saker behöver lösas för att få vardagen att 

fungera. Företrädare för barn- och ungdomspsykiatrin framhåller enligt 

utredningen att en våldsutsatt förälder i allmänhet har nedsatt för-

äldraförmåga och att barn därför riskerar att lämnas åt sig själva. Hon (eller 

han) kan vara traumatiserad och sakna ork att ge barnet stöd och trygghet. 

Det förekommer, enligt utredningen, att barn i skyddade boenden får ta 

hand om sin förälder i stället för tvärtom. Intervjuer med barn i sådana 

boenden tyder på att de tar stort ansvar i den uppkomna situationen, till 

exempel för att upprätthålla säkerheten för sig själva och den våldsutsatta 

föräldern, och att de är väl medvetna om hur svårt föräldraskapet kan vara 

för henne.   

Ökad dödlighet, nedsatt arbetsförmåga och hemlöshet 

En analys av 7 000 personer som 1998–2002 uppsökte sjukhus med skador 

till följd av övergrepp visade att i jämförelse med en grupp som inte hade 

utsatts för detta slags skador, var dödligheten 17 gånger större för de 

drabbade kvinnorna och tio gånger större för de drabbade männen, ofta på 

grund av självmord. Kvinnornas arbetsinkomster minskade med 

25 procent och sjukfrånvaron ökade med mer än 20 procent för både 

kvinnor och män (Ornstein, P. IFAU Working Paper 2017:22 The Price of 

Violence: Consequences of violent crime in Sweden). Socialstyrelsen har 

med underlag av uppgifter från bland annat Försäkringskassan uppskattat 

att årligen handläggs omkring 11 000 sjukskrivningsärenden relaterade till 
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 misshandel och olaga hot mot kvinnor (Socialstyrelsen 2013, 

Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet).  

Våld i nära relationer är också en väsentlig orsak till hemlöshet bland 

kvinnor. I Socialstyrelsens nationella kartläggning 2017 uppgav en tredje-

del av de kvinnor som befann sig i akut hemlöshet att utsatthet för våld 

hade bidragit till att de hamnat i denna situation (Socialstyrelsen 2017, 

Hemlöshet 2017 – Omfattning och karaktär). Myndigheten har också 

uppmärksammat att drygt en tredjedel av de vuxna som dödades eller 

utsattes för grovt våld av närstående 2015–2020 hade en osäker bostads-

situation och bodde tillfälligt hos kamrater, släktingar, i andra hand eller i 

tillfälliga placeringar av socialtjänsten (Socialstyrelsen 2022, Social-

styrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018–2021). 

Att leva under hot innebär stora svårigheter   

Enligt Skatteverket levde 24 887 personer med sekretessmarkering eller 

skyddad folkbokföring under 2021 varav knappt 14 700 (59 procent) var 

kvinnor/flickor och 10 458 (42 procent) var barn under 18 års ålder. 

Skatteverket bedömer att många av dem som har skyddade personupp-

gifter är kvinnor utsatta för mäns våld i nära relationer (Skatteverket 2022, 

Årsredovisning 2021). Inom ramen för ett regeringsuppdrag har 

Jämställdhetsmyndigheten intervjuat 86 kvinnor med sammanlagt 

128 barn i denna situation. Både kvinnorna och barnen vittnar om stora 

praktiska svårigheter inklusive betydande ekonomiska kostnader i 

vardagslivet och en tillvaro präglad av ständig otrygghet som i många fall 

har pågått i flera år. Att leva under skydd innebär ofta isolering och 

ensamhet, då kvinnorna måste bryta kontakter med vänner och familj. Tre 

av fyra intervjuade kvinnor har någon gång fått uppgifterna röjda och 

hälften av kvinnorna har på grund av röjda uppgifter flyttat minst en gång 

(Jämställdhetsmyndigheten 2022, Skyddade personuppgifter – Oskyddade 

personer, Delredovisning av uppdraget att höja kunskapen om våldsutsatta 

personer som lever med skyddade personuppgifter med fokus på kvinnor 

och barn). 

4.1.3 Socialtjänsten möter många våldsutsatta 

Våldsutsatta finns bland dem som söker vård och omsorg 

Forskning tyder på goda förutsättningar att med tidigast möjliga stöd- och 

behandlingsinsatser reducera de negativa effekterna av våld (WHO 2016, 

INSPIRE, Seven Strategies for Ending Violence Against Children).  

Våldsutsatta barn och vuxna är i hög grad aktuella hos hälso- och 

sjukvården samt socialtjänsten även om själva våldserfarenheten inte 

uppdagas. Av de 26 unga brottsoffer (0–17 år) som var föremål för Social-

styrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018–2021 hade tre 

fjärdedelar haft kontakt med hälso- och sjukvården året före brottet, 

vanligtvis med en barnavårdscentral, vårdcentral, barn- och ungdoms-

psykiatrin eller elevhälsan. Drygt hälften av de unga brottsoffren hade 

även haft kontakt med socialtjänsten, oftast med enheter för barn- och ung-

dom, familjerätt eller familjebehandling. Nästan samtliga av de 57 vuxna 

brottsoffer som omfattades av utredningarna hade haft kontakt med hälso- 
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och sjukvården, i synnerhet en vårdcentral, psykiatrin eller beroende-

vården. Mer än hälften av dem hade haft kontakt med socialtjänsten, ofta 

inom en månad före brottet, i första hand enheter för försörjningsstöd, 

missbruk eller utredning av barn och unga. 

Under perioden 2019–2021 genomfördes intervjuer om våldserfarenhet 

bland 758 personer som får rehabiliteringsinsatser genom samordnings-

förbund med 107 kommuner (socialtjänst), nio regioner (hälso- och 

sjukvård), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Av kvinnorna hade 

44 procent utsatts för fysiskt våld och 55 procent för psykiskt våld av 

närstående. För männen var motsvarande uppgifter 26 procent respektive 

31 procent. Mer än en tredjedel, 38 procent av kvinnorna och 35 procent 

av männen, hade under sin uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt 

för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld (Jämställdhetsmyndigheten 2022, 

Våld i nära relationer ska upptäckas och stoppas, Utvärdering av pilot-

verksamhet för upptäckt av våld i nära relation vid några samordnings-

förbund). 

Ekonomiskt bistånd 

I en analys av registerdata har Socialstyrelsen visat att i jämförelse med 

andra kvinnor är vård på grund av yttre våld samt dödligt våld 

5,6 respektive 6,3 gånger vanligare bland kvinnor som 2009–2011 tog 

emot ekonomiskt bistånd i högst nio månader och ännu vanligare bland 

kvinnor som mottog sådant bistånd längre än så (Socialstyrelsen 2021, 

Individ- och familjeomsorg, Lägesrapport 2021).  

Orosanmälningar 

Under 2018 tog landets socialtjänster emot omkring 331 000 s.k. 

orosanmälningar enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad 

SoL, som avsåg cirka 180 000 barn varav 62 procent var yngre än 13 år. 

Totalt sett handlade var femte anmälan om våld i nära relationer, antingen 

mot barnet eller mellan vuxna som barnet bevittnat. Omkring 38 procent 

av alla anmälningar resulterade i ett beslut om att inleda utredning (Social-

styrelsen 2019, Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa, 

Nationell kartläggning 2018).  

Vård- och omsorgskontakter bland dem som vistas i skyddat boende  

Även de som får riktat stöd för våldsutsatthet har behov av ytterligare vård 

och omsorg. I en utvärdering av bl.a. ideella kvinnojourers insatser 2008–

2010 följdes under ett års tid 127 kvinnor i skyddat boende av vilka 

82 procent hade kontakt med enheter för somatisk vård och 51 procent 

med psykiatri/psykologisk rådgivning. En betydande andel hade kontakt 

med socialtjänstens råd- och stödverksamheter och en majoritet med en 

enhet för försörjningsstöd. Samtliga kvinnor i skyddat boende var vålds-

utsatta av en partner eller f.d. partner med vilken de flesta även hade 

gemensamma barn (Karolinska Institutet, Forskningscentrum för psyko-

social hälsa 2011, Utvärdering av socialtjänstens och ideella kvinnojourers 

insatser för våldsutsatta kvinnor).   
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 4.2 Skydd, stöd och hjälp till våldsutsatta  

4.2.1 Nationell strategi för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor 

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män 

ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 

(prop. 2005/06:155). Ett av regeringens delmål på området är att mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, 

ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

I syfte att stärka förutsättningarna att nå delmålet antog regeringen 2016 

en tioårig, sektorsövergripande nationell strategi för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017–2026 (skr. 2016/17:10). En mål-

sättning i strategin handlar om att förbättra upptäckten av våld samt att ge 

våldsutsatta kvinnor och barn starkare skydd och stöd. Mäns våld mot 

kvinnor avser alla former av våld mot kvinnor och flickor samt prostitution 

och människohandel för sexuella ändamål. Sådant våld som huvud-

sakligen, men inte uteslutande, utövas av män mot kvinnor omfattas i sin 

helhet av den nationella strategin. När det gäller våld från närstående 

inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, sexualbrott samt prostitution 

och människohandel för sexuella ändamål syftar insatser inom strategin 

även till att motverka mäns och pojkars utsatthet för våld respektive 

kvinnors och flickors utövande av våld. I samtliga delar som rör våld 

omfattar den även hbtqi-personers utsatthet. 

I strategin anges att barn inte ska behandlas som bihang till en förälder 

eller en annan vårdnadshavare utan som rättighetsbärare och egna personer 

vars synpunkter på andras och egen utsatthet för våld kan sammanfalla 

med, eller avvika ifrån, de synpunkter som vårdnadshavare, föräldrar, 

syskon och andra närstående ger uttryck för. 

4.2.2 Socialtjänstens insatser för våldsutsatta 

Framväxten av kommunalt brottsofferstöd  

I ett historiskt perspektiv är det främst genom civilsamhället som riktat 

stöd har erbjudits brottsoffer, i synnerhet kvinnor och barn utsatta för mäns 

våld i nära relationer. Landets första kvinnojour bildades 1978 och de 

första brottsofferjourerna startade i början av 1980-talet. Det stod tidigt 

klart att ideella organisationer verkade nära eller inom den kommunala 

socialtjänstens ansvarsområde. Under de senaste decennierna har det 

offentliga åliggandet för brottsofferstöd stegvis skärpts (se 

prop. 1997/98:55, prop. 2000/01:79, prop. 2005/06:166, prop. 2006/07:38 

och prop. 2012/13:10). Sedan 2018 är undervisning om mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer obligatorisk på grundutbildningar för 

bl.a. socionomer och psykologer. 

Våldsutsatta kvinnor och barn har typiskt sett behov av stöd och hjälp 

som inte är unika för den som är utsatt för våld, t.ex. kan den våldsutsatta 

behöva ekonomiskt bistånd. Därför har det ansetts vara angeläget att olika 

delar av socialtjänsten har kunskap om våld och handläggningsrutiner för 

våldsrelaterade ärenden. I dag har många kommuner också specialiserad 

råd- och stödverksamhet mot våld i nära relationer inklusive för barn som 
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har bevittnat våld. Genom skyddat boende kan enskilda våldsutsatta få 

skydd, stöd och hjälp i akuta, och ibland, livshotande situationer. I princip 

alla kommuner uppger att de erbjuder sådant boende som en bistånds-

beslutad insats enligt socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, Öppna jäm-

förelser 2019 – Våld i nära relationer). Enligt den definition som Social-

styrelsen på regeringens uppdrag har tagit fram till myndighetens 

termbank är skyddat boende en boendeinrättning som tillhandahåller 

platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i 

form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra 

relevanta insatser (Socialstyrelsen 2013, Fristad från våld – en vägledning 

om skyddat boende). 

4.2.3 Skyddade boenden 

Antalet vuxna och barn i skyddade boenden 

Socialstyrelsen har återkommande kartlagt landets skyddade boenden 

2012, 2014–2015 och 2018–2019. Enligt den senaste kartläggningen från 

2020 vistades uppskattningsvis 6 500 vuxna och 6 200 barn minst en natt 

i ett sådant boende från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019 

(Socialstyrelsen 2020, Kartläggning av skyddade boenden i Sverige). 

Detta innebär en avsevärd ökning i förhållande till den första kartlägg-

ningen (4 700 vuxna och 3 200 barn under 2012). Enligt riksförbundet för 

kvinno- och tjejjourer Unizon har vistelsetiden i skyddade boenden 

minskat till i genomsnitt 55 dygn 2020 (Unizon 2021, Verksamhets-

berättelse 2020).   

Många skyddssökande har utländsk bakgrund 

Enligt utredningen som detta utkast till lagrådsremiss delvis grundar sig 

på uppskattar berörda aktörer att omkring 70 procent av de barn och 

kvinnor som vistas i skyddat boende har utländsk bakgrund, dvs. att de är 

utrikes födda eller har två utrikesfödda föräldrar vilket gäller närmare 

26 procent av hela befolkningen (SCB 2022, Befolkningsstatistik i 

sammandrag 1960–2021). Ett liknande förhållande kan fastställas i 

Danmark, där det finns personuppgiftsbaserad statistik på detta område. 

Minst 47 procent av kvinnorna och 52 procent av medföljande barn i 

danska skyddade boenden 2020 var utrikes födda eller hade två utrikes-

födda föräldrar medan personer med utländsk bakgrund samma år endast 

utgjorde 14 procent av hela den danska befolkningen (Danmarks Statistik 

2021).  

En förklaring till att en så stor andel kvinnor i skyddade boenden har 

utländsk bakgrund är att de i jämförelse med andra kvinnor oftare har mer 

begränsade sociala nätverk och svagare anknytning till arbetsmarknaden 

vilket i sin tur innebär att de har färre alternativ till skyddat boende när de 

akut behöver komma undan våld och hot från närstående. 

Antal boenden, storlek och driftsformer 

I kartläggningen som publicerades 2020 identifierade Socialstyrelsen 282 

skyddade boenden år 2019 varav 54 procent drivs av ideella organisa-

tioner, 37 procent av privata aktörer och 9 procent av kommunerna. 
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 Merparten har högst tio platser för vuxna skyddsökande och 37 procent 

har endast en till fyra platser för vuxna.  

Flest vuxenplatser finns i privat drivna boenden (48 procent av samtliga) 

som också har en stor andel av platserna för barn (44 procent av samtliga. 

Ideellt drivna boenden står för 39 procent av vuxenplatserna och 

47 procent av barnplatserna. Motsvarande uppgifter för kommunalt drivna 

boenden är 13 procent (vuxenplatser) och 10 procent (barnplatser). Det är 

framför allt skyddade boenden i privat drift som har ökat sedan 2012 då 

Socialstyrelsen identifierade 206 boenden varav 8 procent drevs av privata 

aktörer.  

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som kontaktades under 

arbetet med detta utkast till lagrådsremiss finns idag 43 skyddade boenden 

som är hem för vård eller boende (HVB) eller stödboenden med 

tillhörande tillstånd från myndigheten.  

Utformning, bemanning och personal 

Av Socialstyrelsens kartläggning framgår att många skyddade boenden 

består av både kollektivt boende och friliggande lägenheter. De allra flesta 

boendena kan erbjuda egna rum samt kök med möjlighet att laga egen mat. 

Det är också vanligt med särskilda utrymmen för barns lek och syssel-

sättningar. Samtliga boenden har fysiska skyddsanordningar.  

Majoriteten av boendena har anställda på plats under dagtid på vardagar 

(85 procent av de ideella boendena, 87 procent av de kommunala och 

96 procent av de privata). Bemanningen på kvällar, helger och nätter är 

betydligt lägre. De ideellt drivna skyddade boendena kompenserar detta 

delvis med volontärer. Vardagkvällar är 25 procent av de ideella boendena 

bemannade med volontärer och 5 procent av boendena har sådan be-

manning på nätterna.  

Totalt 80 procent av alla föreståndare för boenden uppger att de är 

högskoleutbildade, framför allt inom socialt arbete, beteendevetenskap 

och pedagogik. Det gäller 70 procent av föreståndarna vid ideellt drivna 

boenden, samtliga föreståndare vid kommunala boenden och 88 procent 

av föreståndare vid privata boenden. Av hela personalen är det 57 procent 

som har högskoleutbildning (67 procent i ideella boenden, 80 procent i 

kommunala boenden och 43 procent i privata boenden). 

Verksamhet 

Enligt kartläggningen erbjuder i princip alla skyddade boenden vissa 

former av stöd till vuxna, såsom rådgivning, stödsamtal och assistans i 

kontakter med myndigheter och andra aktörer. Nästan alla boenden 

(92 procent) har skriftliga rutiner för skydd av de boende och erbjuder stöd 

eller olika aktiviteter till medföljande barn. Enligt utredningen före-

kommer det att barn får hemundervisning genom lärarteam som kommer 

till boendet.  

4.2.4 Kvalitetsutveckling i arbetet för våldsutsatta 

Socialstyrelsens undersökning Öppna jämförelser visar på en i vissa avse-

enden positiv utveckling av socialtjänstens arbete för våldsutsatta, exem-
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pelvis när det gäller fortbildning av personal och rutiner för bl.a. hantering 

av skyddade personuppgifter. Allt fler kommuner tillämpar standard-

iserade metoder för att upptäcka våld och bedöma behov av insatser samt 

risken för upprepat våld. 

År 2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en modell 

för hur insatsen skyddat boende kan kvalitetsutvecklas, följas upp och 

utvärderas kontinuerligt på nationell nivå (S/2011/8989). Inom ramen för 

uppdraget utvecklade myndigheten indikatorer för god kvalitet i skyddade 

boenden. Indikatorerna är utformande med utgångspunkt i vissa grund-

läggande principer för socialtjänstens insatser till enskilda inom områdena 

trygghet, säkerhet och rättssäkerhet, tillgänglighet, självbestämmande och 

integritet, kunskapsbaserad verksamhet samt helhetssyn, samordning och 

kontinuitet. De bygger på samlad kunskap från forskning och praktik samt 

tillämpliga regler och rekommendationer. Indikatorerna är tänkta att både 

utgöra ett stöd för skyddade boendens eget utvecklingsarbete och att 

underlätta nationell uppföljning på området.  

Med utgångspunkt i indikatorerna pekar Socialstyrelsen på många för-

bättringar. Allt fler skyddade boenden gör en säkerhetsplanering med 

vuxna och barn i samband med inflyttning eller utflyttning, upprättar 

genomförandeplaner för de boende och har skriftliga rutiner för hantering 

av skyddade personuppgifter samt för dokumentation av insatser.  

Att fler boenden har friliggande lägenheter innebär bl.a. ökade möjlig-

heter att tillgodose individuella behov och önskemål, t.ex. i fråga om 

boende med husdjur. Även tillgängligheten för rullstolsburna har ökat 

liksom den andel boenden som använder teckenspråkstolk vid samtal med 

hörselskadade eller döva personer. 

4.2.5 Befintlig reglering av skyddat boende  

Barnets rättigheter 

Sedan den 1 januari 2020 gäller FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) som svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 

konventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedöm-

ningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En 

inkorporering av barnkonventionen är ett sätt att skapa en grund för ett mer 

barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. 

Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 

eller övergrepp (artikel 19 i konventionen). De barn som ändå utsätts har 

rätt till fysisk och psykisk rehabilitering samt till social återanpassning 

(artikel 39). 

Grundprincipen om barnets bästa förutsätter bl.a. att barnet kommer till 

tals och får sina synpunkter beaktade. 

I sina rekommendationer till Sverige 2015 uttryckte FN:s kommitté för 

barnets rättigheter oro för att barn som upplevt våld inte får tillräcklig vård 

på grund av otydliga vårdkedjor. Kommittén uppmanar Sverige att skapa 

ett sammanhållet och samordnat system för skydd av barn och att ytter-

ligare stärka sina insatser för att medvetandegöra och öka kunskapen om 

våld mot barn och att i detta arbete involvera barnen själva. 
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 EU:s brottsofferdirektiv   

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 

2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för 

stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 

2001/220/RIF, det s.k. brottsofferdirektivet, som genom miniminormer 

syftar till att säkerställa alla brottsoffers rättigheter till stöd, skydd och 

medverkan i straffrättsliga förfaranden. Enligt direktivet ska medlems-

staterna bl.a. se till att brottsoffer efter behov får kostnadsfri och konfi-

dentiell hjälp från stödverksamheter som tillhandahåller insatser i form av 

t.ex. information, rådgivning och stöd. Enligt artikel 9 ska medlems-

staterna tillhandahålla skyddat boende eller annat lämpligt tillfälligt 

boende för brottsoffer som behöver en säker plats på grund av en över-

hängande risk för sekundär eller upprepad viktimisering, hot eller veder-

gällning. Viktimisering syftar på processen att bli offer för en oönskad 

handling såsom ett brott. Med sekundär viktimisering menas att ett 

brottsoffer upplever att omgivningens bemötande är så dåligt att det är 

jämförbart med ytterligare ett övergrepp.  

Internationella åtaganden   

Istanbulkonventionen  

Europarådet antog den 7 april 2011 konventionen om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (den s.k. Istanbul-

konventionen) med bestämmelser om brottsoffers rätt till stödtjänster 

(artiklarna 19–23). I artikel 18 anges medlemsstaternas skyldighet att till-

godose särskilt utsatta personers särskilda behov, inbegripet när barn är 

brottsoffer, och att göra åtgärderna tillgängliga för dem. Enligt artikel 23 

ska medlemsstaterna vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra 

åtgärder för att tillhandahålla lämpliga och lättillgängliga skyddade bo-

enden i tillräckligt antal så att brottsoffren, särskilt kvinnor och deras barn, 

ska vara trygga.  

Av den förklarande rapporten till konventionen framgår att skyddade 

boenden ska kunna erbjuda omedelbart och säkert boende för våldsutsatta, 

helst dygnet runt, tillsammans med olika former av specialiserat stöd, 

inklusive till medföljande barn, som stärker den enskildes förmåga att 

hantera sin situation. Vidare klargörs att tillfälliga boenden för bredare 

målgrupper än våldsutsatta (t.ex. härbärgen för hemlösa) inte är att be-

trakta som skyddat boende (Explanatory Report to the Council of Europe 

Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence, Council of Europe Treaty Series – No. 210). Sverige 

ratificerade konventionen i maj 2014 och den trädde i kraft i november 

samma år.  

I utvärderingen av Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen (2019), 

uppmanar Europarådet svenska myndigheter att snabbt genomföra för-

slagen från utredningen som detta utkast till lagrådsremiss delvis grundar 

sig på för att se till att barn som bor med sin mamma på ett skyddat boende 

kan få stöd för bl.a. posttraumatiskt stressyndrom och för att kunna 

fortsätta gå i skolan. 
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Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar  

I december 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Konventionen fokuserar på icke-diskriminering och 

anger åtgärder som är nödvändiga för att personer med funktions-

nedsättning ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. Enligt konven-

tionens artikel 16 ska konventionsstaterna vidta åtgärder för att skydda 

målgruppen mot alla former av utnyttjande, våld och övergrepp inom och 

utanför hemmet. Konventionsstaterna ska bl.a. säkerställa ändamålsenliga 

former av könsanpassad och åldersanpassad assistans och stöd till personer 

med funktionsnedsättning, deras familjemedlemmar och vårdare samt att 

anläggningar och program som är avsedda för personer med funktions-

nedsättning övervakas av självständiga myndigheter. Efter att ha ratifi-

cerats 2008 trädde konventionen om rättigheter för personer med funk-

tionsnedsättningar i kraft i Sverige 2009. 

I sina slutsatser om Sveriges arbete för att förverkliga konventionen 

2014 uttryckte FN-kommittén på området oro över bl.a. den låga andelen 

skyddade boenden som är tillgängliga för denna målgrupp. 

Stöd och hjälp till brottsoffer inklusive våldsutsatta kvinnor och 
barn    

I 5 kap. SoL finns särskilda bestämmelser för olika grupper, däribland barn 

och unga (1–3 a §§) samt brottsoffer (11 §). Bestämmelserna i femte 

kapitlet är till för att synliggöra de skyldigheter som redan åvilar 

socialnämnden enligt andra bestämmelser i socialtjänstlagen. Insatser till 

enskilda ges som bistånd enligt 4 kap. 1 § och – i vissa fall – enligt 4 kap. 

2 § SoL. Insatsen ska följas upp och vid behov ska beslut om ytterligare 

insatser fattas. 

Av 5 kap. 11 § första stycket SoL framgår att det till socialnämndens 

uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes när-

stående får stöd och hjälp. Enligt det andra stycket ska nämnden särskilt 

beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra över-

grepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation. I det tredje stycket stadgas att socialnämnden ansvarar för att ett 

barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp 

som de behöver. Enligt det fjärde stycket ska socialnämnden särskilt be-

akta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot när-

stående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den 

hjälp som barnet behöver.  

Med våld och andra övergrepp avses i detta sammanhang systematisk 

misshandel och andra övergrepp t.ex. av det slag som omfattas i 

bestämmelsen i brottsbalken om grov kvinnofridskränkning (se 

prop. 2006/07:38, s. 31). 

Sedan den 1 augusti 2021 gäller enligt en ny bestämmelse i socialtjänst-

lagen att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har 

utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende 

(5 kap. 11 a § SoL). Som skäl för införandet av bestämmelsen anger 

regeringen att socialnämnden framöver bör ha ett större fokus än i dag på 

att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld ges insatser 

som syftar till att förändra deras beteende och förhindra att de fortsätter 

utsätta närstående för våld (prop. 2020/21:163). 
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 Begreppet ”kvinna” är inte avgränsat nedåt i ålder, utan omfattar även 

flickor under 18 år. Med att ha bevittnat våld eller andra övergrepp avses 

att ett barn t.ex. har sett eller hört den brottsliga gärningen. Med närstående 

till ett barn avses förutom barnets föräldrar, syskon, fosterföräldrar eller 

styvföräldrar, även personer som inte direkt ingår i den närmaste familjen, 

som t.ex. mor- och farföräldrar, mostrar och fastrar. Den som är närstående 

till barnet kan antingen vara den som har utsatts för våld eller den som har 

utövat våld. Utgångspunkten för om någon ska betraktas som närstående 

eller inte är om det föreligger en nära och förtroendefull relation mellan 

honom eller henne och den som utsatts för brottet. Bedömningen ska göras 

utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda fallet (prop. 

2006/07:38 s. 31).  

Skyddat boende och annat tillfälligt boende 

I propositionen Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (prop. 

2006/07:38 s. 11 och 12) tydliggörs att socialnämnden ska kunna erbjuda 

brottsoffer stöd- och hjälpinsatser, t. ex, i form av ett skyddat boende, efter 

en individuell bedömning av den enskildes behov. 

Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL kan omfatta dels bistånd till försörjning 

(ekonomiskt bistånd), dels bistånd till livsföringen i övrigt. Skyddat 

boende är en stöd- och hjälpinsats, det vill säga bistånd för livsföringen i 

övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får 

inte hänsyn tas till den enskildes ekonomiska förhållanden, om rätten att 

ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. SoL (4 kap. 1 § andra stycket 

SoL). Regeringen har tidigare uttalat att den enskildes ekonomi inte får 

avgöra om enskilda ska få behövliga biståndsinsatser (prop. 2000/01:80 

s. 95 och prop. 2009:10 s. 57). Regleringar av rätten att ta ut avgift finns i 

8 kap. 1 och 2 §§ SoL. Av 8 kap. 1 § SoL följer att kommunen får ta ut 

skälig ersättning för stöd- och hjälpinsatser som inte är av behandlings-

karaktär.  

Vidare framgår det av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(2014:4) om våld i nära relationer att socialnämnden vid behov ska erbjuda 

en våldsutsatt person ett lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den 

våldsutsattas behov av skydd med utgångspunkt i den utredning och risk-

bedömning som socialnämnden ska göra (se 5 kap. 1 § och 7 kap. 2 § 

SOSFS 2014:4). Om den våldsutsatta behöver insatsen skyddat boende, 

bör boendet ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar 

för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld och andra övergrepp. 

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd 

(HSLF – FS 2022:39) om våld i nära relationer som träder i kraft den 1 

november 2022. Den nya författningen, som ersätter SOSFS 2014:4, 

innebär dock ingen förändring i sak i fråga om tillfälligt boende.  

Skyddat boende är inte en placeringsform enligt socialtjänstlagen och 

kan därför inte beviljas barn (se 6 kap. 1 § SoL). En våldsutsatt förälder 

kan dock på eget ansvar låta barn följa med till ett skyddat boende 

(Socialstyrelsen 2015, Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens arbete med våld i nära relationer). Det boende som erbjuds 

den våldsutsatta bör vara lämpligt för eventuellt medföljande barn oavsett 

ålder och kön. Om det skyddade boendet tar emot barn, bör det i boendet 
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finnas personal med kunskaper om barns behov (allmänna råd till 7 kap. 

2 § SOSFS 2014:4). 

Uppdragsförhållandet när skyddat boende genomförs av annan aktör 

Endast 9 procent av landets skyddade boenden drivs av kommuner och i 

ungefär hälften av kommunerna finns inget skyddat boende (Social-

styrelsen 2020, Kartläggning av skyddade boenden i Sverige). Av flera 

skäl är det ofta lämpligt att socialnämnden ordnar sådant boende utanför 

den egna kommunen.  

Genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen kan överlåtas till en 

annan kommun eller till en enskild person (9 kap. 37 § kommunallagen 

[2017:725], förkortad KL, och 2 kap. 5 § SoL). Med en enskild person 

avses både fysiska och juridiska personer (prop. 2017/18:151 s. 61). Det 

är mycket vanligt att socialnämnden anlitar en ideell organisation eller en 

vinstdrivande privat aktör för genomförande av skyddat boende. 

När dessa aktörer arbetar på socialnämndens uppdrag gäller social-

tjänstens regelverk i tillämpliga delar även för dem och de omfattas där-

med av tillsynsansvaret hos IVO. Med regelverket följer bl.a. ansvar för 

god kvalitet (3 kap. 3 § SoL), att rapportera missförhållanden (14 kap. 

3-7 §§ SoL), att anmäla kännedom eller misstanke om att ett barn far illa 

enligt 14 kap. 1 § SoL och dokumentationsplikt. Det är alltid den nämnd 

som har beviljat en insats enligt socialtjänstlagen som i förhållande till den 

enskilde ytterst ansvarar för att insatsen uppfyller kravet på god kvalitet. 

Det framgår av 10 kap. 8 § KL att när skötseln av en kommunal angelägen-

het genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen 

eller regionen kontrollera och följa upp verksamheten.  

Polismyndighetens ansvar för skyddat boende 

Polismyndigheten ansvarar inom ramen för sitt uppdrag för brottsoffer- 

och personsäkerhetsverksamhet i enlighet med 2 a § polislagen 

(1984:387), förordningen (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete 

m.m. och Polismyndighetens föreskrift och allmänna råd om särskilt 

personsäkerhetsarbete (FAP 480–1). I undantagsfall, när andra åtgärder 

inte fungerar, kan den som hotas få ingå i polisens särskilda person-

säkerhetsprogram. I de fallen ansvarar polisen för att erbjuda skyddat 

boende. Utöver denna mycket begränsade del, är det, så som beskrivs 

ovan, socialtjänsten som ansvarar för att erbjuda skyddat boende.  

4.3 Brister i arbetet med skyddat boende 

4.3.1 Generella brister  

Avsaknad av information om skyddade boenden på nationell nivå 

Det finns inget register över skyddade boenden med uppdaterad infor-

mation om boendenas inriktning och resurser. Nästan en tredjedel av de 

socialsekreterare som intervjuas i Socialstyrelsens nationella kartläggning 

2020 uppgav att det är svårt att bedöma kvaliteten på skyddade boenden 

som man inte tidigare haft kontakt med (Socialstyrelsen 2020, 

Kartläggning av skyddade boenden i Sverige).  
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 Våldsutsatta med särskilda behov 

I en kartläggning av skyddade boenden för särskilt utsatta personer visade 

Länsstyrelserna (2016) att kommunerna kan ha mycket svårt att hitta 

lämplig plats i sådana boenden till våldsutsatta med missbruk, psykisk 

sjukdom eller funktionsnedsättningar och att deras vistelser i skyddat 

boende relativt ofta avbryts (Länsstyrelserna 2016, Kartläggning av 

skyddat boende för särskilt utsatta personer). Enligt utredningen händer 

det att socialtjänsten beviljar kvinnor med pågående missbruk plats i 

skyddade boenden som saknar förutsättningar att ge dem anpassat stöd och 

där det också kan finnas barn till andra våldsutsatta. Endast 22 procent av 

boendena i Socialstyrelsens kartläggning 2020 uppgav att de tar emot 

personer med missbruk- eller beroende. De socialtjänster som myndig-

heten intervjuat beskriver att det också kan vara svårt att hitta skyddat 

boende för äldre kvinnor, kvinnor med flera barn och kvinnor med husdjur 

(Socialstyrelsen, Kartläggning av skyddade boenden i Sverige, 2020). 

Även om merparten av alla skyddade boenden i Socialstyrelsens kartlägg-

ning 2020 uppger att de har kompetens i frågor om hedersrelaterat våld 

och förtryck finns det uppgifter som tyder på stora utmaningar i stödet till 

utsatta på detta område. Tjejers rätt i samhället, TRIS, i Uppsala som 

kontaktades under arbetet med detta utkast, uppskattar att 70 procent av 

dem som kommer till organisationens skyddade boende med särskild 

inriktning mot hedersrelaterat våld och förtryck nyligen har avbrutit 

vistelser i andra boenden. TRIS framhåller att de typiskt sett har om-

fattande behov av stöd och trygghet som endast skyddade boenden med 

vissa resurser klarar att möta på ett tillfredsställande sätt.  

Regelverket följs inte alltid när socialtjänstinsatser genomförs av 
andra aktörer än kommunen 

I en nationell tillsyn på området 2012‒2013 framkom att flera ideella 

kvinnojourer som tagit emot våldsutsatta kvinnor från socialtjänsten inte 

uppfattade att de hade fått ett uppdrag att genomföra insatser enligt 

socialtjänstlagen och att ansvariga socialnämnder ibland inte heller ansåg 

att så var fallet (IVO 2014, Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 

våld, Slutrapport från en nationell tillsyn 2012–2013). Socialstyrelsen och 

länsstyrelserna har under flera år fortbildat berörda aktörer om dessa regler 

och innebörden av kommunernas ansvar (Socialstyrelsen 2019, Kvalitets-

utveckling av arbetet mot våld i nära relationer, En slutredovisning av 

kompetensstödet och utvecklingsmedlen 2016–2018). En regional 

granskning från IVO 2018 visar dock att det fortfarande förekommer att 

kommuner hänvisar våldsutsatta vuxna med barn till ideella kvinnojourer 

utan att utreda deras behov av stöd, hjälp och skydd och utan att fatta beslut 

om insatsen (IVO 2019, Granskning av kommuners arbete med våld i nära 

relationer 2018). I analysen av tillsynsresultat 2020 lyfter IVO också fram 

exempel på att socialnämnder inte har fastställt hur ansvaret för att 

kontrollera och följa upp insatser mot våld i nära relationer som är 

överlämnade till någon annan aktör ska fullgöras och att nämndens 

uppföljning och kontroll har varit otillräcklig för att kunna uppmärksamma 

brister i verksamheten (IVO 2021, Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser 

och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 

2020).  
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Bidragsfinansiering av ideellt drivna boenden  

När kommunerna köper tjänster av annan utförare för genomförande av 

insatser enligt socialtjänstlagen, såsom skyddat boende, gäller lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling. Enligt departementspromemorian 

Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom 

brottsofferområdet (Ds 2019:7) ersätter dock många kommuner sina 

lokala kvinnojourer med föreningsbidrag i stället för med dygnsavgifter 

(uppdragsersättning). Ibland förekommer det att kommunen inte betalar 

någon dygnsavgift till den lokala jouren med hänvisning till att jouren får 

sådana föreningsbidrag. Att socialtjänst finansieras genom offentliga 

bidrag till civilsamhället innebär för kvinnojourerna att det blir mindre 

medel över till det som både kommunala och statliga bidrag egentligen 

syftar till, dvs. att stärka de ideella organisationerna i rollen som 

röstbärare/opinionsbildare och givare av kompletterande medborgar-

service. När kvinnojourer är utförare av socialtjänst ska de få uppdrags-

ersättning med beaktande av regelverket om statligt stöd och offentlig 

upphandling. Bidragen täcker inte heller jourens kostnader och de 

dygnsavgifter som kommuner betalar kvinnojourer för enskildas vistelser 

brukar vara jämförelsevis låga. Avgifterna täcker i regel endast cirka 

hälften av de faktiska kostnaderna. Av promemorian framgår att den 

otillräckliga finansieringen bl.a. försvårar kvalitetsutvecklingen i ideella 

kvinnojourers skyddade boenden. Detta riskerar i sin tur att drabba 

våldsutsatta kvinnor och barn i boendena.   

Upptäckt, utredning och säkerhetsarbete 

Socialtjänstens arbete för att upptäcka våldsutsatthet och att utreda behov 

av stöd, hjälp och skydd kan vara en förutsättning för att insatsen skyddat 

boende ska bli aktuell och för att våldsutsatta vid behov ska få ytterligare 

insatser i anslutning till boendet. I Socialstyrelsens utredningar av vissa 

skador och dödsfall 2018–2021 framkommer att berörda socialtjänster inte 

ställde frågor om våld i tillräcklig omfattning för att upptäcka våldet och 

att erbjuda relevanta insatser. I ärenden om bekräftad våldsutsatthet 

saknades ofta riskbedömningar och uppgifter om säkerhetsplanering 

(Socialstyrelsen 2022, Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och 

dödsfall 2018–2021).  

I en regional granskning 2018 fann IVO att våldsutsattas behov av 

skydd, stöd och hjälp, såväl akut som på sikt inte alltid framgick av social-

tjänstens dokumentation. I en annan regional granskning 2019 intervjuade 

IVO kvinnor i skyddat boende som inte visste om deras behov av stöd och 

hjälp hade blivit utredda av socialtjänsten (IVO 2020, Barn riskerar att bli 

utan stöd och hjälp, En regional tillsyn av våld i nära relationer vid 

13 kommuner och sju barnkliniker i Mellansverige). 

För de kvinnor och barn med skyddade personuppgifter som inter-

vjuades inom ramen för Jämställdhetsmyndighetens pågående uppdrag (se 

4.1.3.) och som hade fått sina uppgifter röjda, var det oftast socialtjänsten 

som läckt information. Läckor förekom även i skyddade boenden och hos 

andra aktörer (Jämställdhetsmyndigheten 2022, 86 gömda kvinnor och 

deras 128 barn, Djupintervjuer med kvinnor som inte kan synas men vill 

bli hörda, bilaga till Skyddade personuppgifter – Oskyddade personer, 
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 Delredovisning av uppdraget att höja kunskapen om våldsutsatta personer 

som lever med skyddade personuppgifter med fokus på kvinnor och barn).  

Uppföljning och hjälp att ordna ett stadigvarande boende 

Enligt utredningen beskriver ideella kvinnojourer hur socialtjänsten 

”dumpar” kvinnor och barn till kvinnojouren, i vissa fall utan att 

säkerställa att de har medel till sin försörjning. Det förekommer också att 

ärendet avslutas vid utslussning från boendet. 

Socialstyrelsen pekar på liknande problem med socialtjänster som inte 

följde upp situationen för de vuxna som 2015–2020 utsattes för dödligt 

och annat grovt våld av närstående. Efter de akuta insatserna blev kontak-

terna ofta glesa. I likhet med utredningen uppmärksammar Socialstyrelsen 

att allvarligt våldsutsatta inte får hjälp att ordna stadigvarande boende. De 

vuxna som dödades 2015–2020 hade före dödsfallet flyttat tillbaka till 

gärningspersonen eller till en adress som var känd för denne efter en tid i 

skyddat boende (Socialstyrelsen 2022, Socialstyrelsens utredningar av 

vissa skador och dödsfall 2018–2021).  

I en kartläggning 2021–2022 fann länsstyrelserna att det är särskilt svårt 

för vissa grupper att få bostad och att många kommuner har underskott av 

bostäder. Dock visar kartläggningen också att det finns exempel på väl-

fungerande arbetssätt för att hjälpa våldsutsatta till stadigvarande boende. 

I mars 2022 lämnade Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning 

sitt betänkande Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14). Till den 

nu nämnda utredningens förslag hör bl.a. att möjliggöra för kommunerna 

att i större utsträckning tillämpa förturer och att införa krav om 

kommunala hyresgarantier till barnfamiljer som har behov av det för att 

erhålla en permanent bostad i kombination med ett nytt system för statligt 

stöd till sådana garantier. Utredningens förslag har remitterats. 

4.3.2 Särskilt om arbetet för barn   

Resultat av senare års tillsyn och granskningar 

Till IVO:s slutsatser om verksamhetsåren 2020 och 2021 hör att social-

tjänstens arbete för att skydda barn och unga från alla former av våld måste 

stärkas. IVO ger exempel på hur barn som utsatts för våld, eller som 

bevittnat våld inte har fått komma till tals eller inte har fått relevant 

information samt att deras behov av skydd och stöd inte har utretts trots 

uppgifter om våld. IVO påpekar även att ärenden om våld har saknat 

utredning av våldets karaktär, omfattning och konsekvenser samt bedöm-

ningar av risken för ytterligare våld (IVO 2021 och 2022 Vad har IVO sett 

2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 

verksamhetsåret 2020 samt Vad har IVO sett 2021?). 

I Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2015–2020 

uppmärksammar myndigheten att anmälningar om våld mot yngre barn 

inte har föranlett en omedelbar skyddsbedömning. Inte i något av de 

26 ärenden som avser barn har det framkommit att socialnämnden hade 

fattat beslut om att följa upp ett barns situation (Socialstyrelsen 2022, 

Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018–2021).  
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Uppgifter om skyddat boende i mål och överenskommelser om 
vårdnad, boende och umgänge    

I en kartläggning av uppgifter om våld i mål om vårdnad, boende och 

umgänge 2020–2021 fann Jämställdhetsmyndigheten information om att 

en förälder och barn vistades eller hade vistats i ett skyddat boende i 31 av 

totalt 198 mål. Enligt kartläggningen förekommer det att domstolen har 

bedömt att en förälders vistelse med barn i skyddat boende är ett uttryck 

för samarbetssvårigheter (Jämställdhetsmyndigheten 2022, Uppgifter om 

våld är inget undantag, Redovisning av kartläggning av uppgifter om våld 

eller andra övergrepp i mål om vårdnad, boende och umgänge).  

Otillräcklig information till barn  

Enligt utredningen finns skillnader mellan kommuner och skyddade 

boenden i fråga om information till medföljande barn som själva ofta 

uppger att de vill veta mer om planeringen framåt, hur länge de ska stanna 

i boendet, vart de ska flytta sedan eller när de ska få börja skolan. Många 

barn tycker också att det ska finnas allmän information om barn som 

upplever våld hemma och hur barn som gör det kan söka stöd och skydd. 

Liknande önskemål framfördes av de barn i skyddat boende som 

intervjuades av Bris och Sveriges Stadsmissioner (Bris och Sveriges 

Stadsmissioner 2020, Min tur att berätta, Barns röster om att leva med 

våld).  

Flera boenden påpekar att det kan vara svårt att informera barn och 

föräldrar som har bristande kunskaper i svenska. Vissa boenden har tagit 

fram egen information till barn men generellt sett saknas material på olika 

språk och material som är anpassat till barn i olika åldrar samt barn med 

olika funktionsnedsättningar.  

Boendets personal, utformning och aktiviteter  

Utredningen återger samtal med barn som framhöll att de hade trivts i 

skyddat boende för att de hade funnits personal som lyssnade på dem. Barn 

som fick prata med någon utomstående, såsom en kontaktperson för barn 

eller en kurator, uppskattade detta mycket. Även önskemålen bland de 

barn som intervjuades av Bris och Sveriges Stadsmissioner handlar i stor 

utsträckning om personalens funktioner och uppgifter (Bris och Sveriges 

Stadsmissioner 2020, Min tur att berätta, Barns röster om att leva med 

våld). Enligt utredningen berättade flera barn som vistats i skyddat boende 

att det var trångt, lyhört och svårt att få privatliv i boendet. Äldre barn och 

tonåringar sa att det ofta finns leksaker och aktiviteter för yngre barn men 

inget som passade dem. Barnen i Bris och Sveriges stadsmissioners 

intervjuer efterlyser särskilda och separata rum för barn och för tonåringar. 

Tonårspojkar tas inte emot i alla skyddade boenden 

Nästan en fjärdedel av de skyddade boendena har en övre åldersgräns för 

pojkar som medföljande till en våldsutsatt vårdnadshavare (Social-

styrelsen 2020, Kartläggning av skyddade boenden i Sverige). Enligt 

utredningen leder detta ibland till att pojkarna stannar hos den misstänkte 
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 förövaren. Detta kan innebära att tonårspojkar får sämre skydd än andra 

barn.   

Många barn har långa avbrott i skolgången  

För medföljande barn kan skolan enligt utredningen bli en fristad som ger 

struktur och trygghet under svåra omständigheter. Såväl utredningen som 

Bris och Sveriges stadsmissioner 2020 intervjuade flera barn som haft 

långa avbrott i skolgången och som saknade skolan mycket.   

En utvärdering av ett skyddat boendes barnverksamhet i Örebro visade 

att nästan hälften av de barn i skolålder som vistades där under 2011 hade 

varit utan skolgång i flera månader (Brunnberg, E, och Åsbrink, M, En 

utvärdering av barnverksamheten på Kvinnohuset i Örebro, Mälardalens 

högskola 2012). Unizon gjorde i februari 2015 ett stickprov i sina medlem-

mars skyddade boenden med liknande resultat (Unizon 2015, Kvinnofrids-

barometern 2015, En undersökning av kommunernas arbete mot mäns 

våld mot kvinnor och våld i nära relationer). 

Av utredningen framgår att det finns en stor variation i olika kommuners 

arbete för att barn i skyddat boende ska få tillgång till skola. Enligt 

Socialstyrelsens Öppna jämförelser uppgav endast 24 procent av 

kommunerna 2020 att de inom socialtjänsten har en rutin för att säkra 

skolgången för barn i skyddat boende (Socialstyrelsen 2021, Öppna 

jämförelser 2021 – Våld i nära relationer).  

Barnet får inte alltid rätt insatser från hälso- och sjukvården 

Utredningen konstaterar även att rutiner för medföljande barns kontakter 

med hälso- och sjukvården ofta saknas både hos socialtjänsten och i de 

skyddade boendena. I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2021 uppger 

46 procent av kommunerna att den sociala barn och ungdomsvården har 

en aktuell överenskommelse om samverkan med barnhälsovården och 

51 procent av kommunerna uppger att den sociala barn och ungdoms-

vården har en sådan överenskommelse med barn- och ungdomspsykiatrin 

(Socialstyrelsen 2022, Öppna jämförelser – Social barn- och ungdomsvård 

2021).   

När ett barn behöver somatisk vård är det, enligt utredningen, i regel 

personalen i det skyddade boendet som ordnar det, oftast genom en 

närliggande vårdcentral. Utredningen bedömer dock att barn i skyddat 

boende oftast inte får insatser från BUP och att kunskapen om våldsutsatta 

barn är begränsad inom den övriga hälso- och sjukvården. Experter och 

yrkesverksamma framhåller till utredningen att vårdcentraler i allmänhet 

saknar tillräcklig kompetens på detta område.  

Umgänge med vårdnadshavare under vistelse i skyddat boende   

Det förekommer att barn som vistas med en vårdnadshavare i skyddat 

boende har umgänge med en förälder som är misstänkt för våldsbrott mot 

den andra vårdnadshavaren. Enligt utredningen kan detta innebära en risk 

för både barnet och den våldsutsatta vårdnadshavaren samt försvåra för 

barnet att få en fredad zon. Av dessa skäl tar flera boenden inte emot 

medföljande barn som har umgänge med en misstänkt förövare. 
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Utredningen Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta 

situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken (Ju 2021:11) har bl.a. 

fått i uppdrag att föreslå hur skyddet för barnet kan stärkas när fråga upp-

kommer om umgänge med en förälder som har utövat våld eller gjort sig 

skyldig till någon annan allvarlig kränkning (dir. 2021:70). I direktiven 

anges att utredaren särskilt bör uppmärksamma situationen då barnet 

befinner sig i ett skyddat boende eller då barnet, eller den förälder som 

barnet bor med, har skyddade personuppgifter på grund av risk för hot eller 

förföljelse. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2022.      

Onödigt långa vistelser och otrygg utflyttning 

Med reservation för att omständigheterna kan skifta från fall till fall ansåg 

de flesta boenden som intervjuades i utredningen att vistelsetiden inte bör 

överstiga tre till fem månader. Därefter mår både barn och vuxna bäst av 

att flytta till eget boende. I många delar av landet kan bristen på bostäder 

leda till att vistelsetiden blir längre än så eller att deras behov av boende 

tillgodoses med tillfälliga lösningar i form av vandrarhem, hotell eller 

vistelse i ett annat skyddat boende. Därmed riskerar barn att bli utan skydd, 

stöd och hjälp. Enligt utredningen förekommer det även att barn flyttar 

tillbaka till en närstående som utsätter dem för våld. 

5 Skyddat boende – en boendeinsats enligt 

socialtjänstlagen 

I detta avsnitt redogörs för överväganden och förslag om en reglering av 

skyddat boende som en boendeinsats enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

förkortad SoL. Regelverket tydliggör att de som behöver stöd och skydd 

till följd av hot, våld eller andra övergrepp ska kunna tas emot i ett skyddat 

boende. Avsnittet behandlar inte frågor som specifikt rör barn i skyddat 

boende. Sådana frågor behandlas i stället i avsnitt 6. 

5.1 Den som behöver stöd och skydd till följd av 

hot, våld eller andra övergrepp ska tas emot i 

ett skyddat boende 

Utkastets förslag: Skyddat boende ska föras in i socialtjänstlagen som 

en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, 

våld eller andra övergrepp. Kommunen ska ansvara för att det finns 

tillgång till skyddade boenden.  

Utkastets bedömning: En definition av skyddat boende bör föras in 

i socialtjänstförordningen. Med skyddat boende bör avses ett boende 

inom socialtjänsten som tillfälligt tar emot enskilda för vistelse i 

förening med individanpassat stöd och skydd mot hot, våld eller andra 

övergrepp.  
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 Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med utkastets 

förslag och bedömning. Utredningens förslag skiljer sig lagtekniskt från 

utkastets förslag.  

Remissinstanserna: Merparten av de remissinstanser som har yttrat sig 

i denna del instämmer i, eller har inget att invända mot förslagen, däribland 

Linköpings universitet (Barnafrid – nationellt kunskapscentrum), Sveriges 

Advokatsamfund, Kammarrätten i Jönköping, Socialstyrelsen och 

Myndigheten för delaktighet. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) välkomnar att det förs in en 

reglering i socialtjänstlagen avseende skyddat boende. Den rådande 

situationen, där en definition och kvalitetskrav saknas, leder enligt IVO till 

att socialnämnden får hänvisa enskilda fall till verksamheter som drivs av 

ideella aktörer, utan ordentlig insyn och kunskap om kvalitet. Det innebär 

i nuläget även svårigheter för IVO:s tillsynsuppdrag eftersom de juridiska 

ramarna är otydliga och IVO inte har vetskap om vilka verksamheter som 

finns. Vidare anser IVO att det behöver tydliggöras vad som ska gälla i de 

fall en enskild akut tas emot av ett boende, i avvaktan på att socialnämnden 

ska fatta ett beslut om insatsen. 

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till förslagen och anser att 

de tydliggör att det är socialnämnden, eller den nämnd som ansvarar för 

socialtjänstfrågor, som ansvarar för insatsen samt att en utredning och 

riskbedömning ska ligga till grund för beslutet. Jämställdhetsmyndigheten 

välkomnar också förslaget om en bred definition av skyddat boende och 

att skyddet inte endast ska erbjudas vuxna och barn som utsatts för våld i 

nära relationer utan även andra våldsutsatta. Även Brottsoffermyndigheten 

är positiv till att definitionen av skyddat boende föreslås bli bred, liksom 

Barnombudsmannen som tillstyrker förslaget att skyddat boende ska 

regleras i socialtjänstlagen och anser att rättssäkerheten för barn och unga 

stärks när boendeformen definieras, synliggöras och regleras. 

Unizon och Vingåkers kommun är kritiska till att insatsen ska omfatta 

alla brottsoffer, inklusive avhoppade gängmedlemmar, då de ser en risk 

för att detta kan leda till att våldsutsatta och deras förövare hamnar på 

samma boende. Vingåkers kommun anser vidare att skyddat boende borde 

vara ett statligt ansvar. Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 

Örnsköldsviks kommun anser att skyddat boende ska avgränsas till 

personer som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 

närstående. SKR tillstyrker dock förslagen i övrigt men anser att det i dag 

inte föreligger en skyldighet för socialnämnden att erbjuda den specifika 

insatsen skyddat boende och framhåller att det nya åtagandet kommer att 

ställa stora krav på kommuner utifrån de hjälpsökandes varierande behov. 

SKR betonar också att socialtjänsten behöver ha tillgång till skyddade 

boenden med olika utformning, exempelvis boenden anpassade till 

våldsutsatta med funktionsnedsättningar eller missbruksproblematik. 

Förslaget kommer enligt förbundet att innebära stora utmaningar i en redan 

ansträngd verksamhet. Även Statskontoret framhåller att det i dag finns 

stora behov av boenden för olika utsatta grupper, vilka kan vara svåra att 

tillgodose för kommunerna. Staten behöver därför enligt Statskontoret 

uppmärksamma frågan om hur kommunerna på bästa sätt kan stödjas i 

arbetet med att ordna boenden åt utsatta grupper. 

Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete) är kritiskt till 

förslagen och framför att kvinnojoursrörelsen i praktiken har blivit alltmer 



  

  

 

72 

kringskuren av regleringar och krav som bl.a. medför att kvinnojourerna i 

mindre utsträckning har möjlighet att ta emot kvinnor anonymt och skydda 

kvinnor som inte vill ha kontakt med socialtjänsten.  

Riksdagens ombudsmän (JO) för fram synpunkter på var den nya 

bestämmelsen föreslås placeras i socialtjänstlagen och anser att det är 

oklart om avsikten är att andra personer än brottsoffer ska omfattas av 

bestämmelsen. 

Rädda Barnen vill problematisera frågan om hur det är tänkt att 

tillgången till skyddade boenden ska säkras i syfte att undvika att barn 

placeras och flyttas mellan mer tillfälliga boendelösningar.  

Promemorians förslag överensstämmer delvis med utkastets förslag. I 

promemorian lämnas endast förslag om att socialnämnden ska sörja för att 

den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra 

övergrepp tas emot i ett skyddat boende. Förslaget skiljer sig lagtekniskt 

från utkastets förslag. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar sig över förslaget.  

Skälen för utkastets förslag 

Det nuvarande regelverket för skyddat boende är otillräckligt   

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett generellt åliggande att ge stöd 

och hjälp och annat bistånd till alla som vistas i kommunen (se 2 kap. 1 § 

SoL). I 5 kap. 11 § SoL förtydligas detta åliggande avseende brottsoffer 

och deras närstående, inklusive kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp av närstående, barn som utsatts för brott och 

barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. I 

förarbeten till socialtjänstlagen klargörs att socialnämnden ansvarar för att 

den som är utsatt för hot, våld eller andra övergrepp vid behov ska få skydd 

och stöd i ett skyddat boende (prop. 2006/07:38 s. 32 och 44).  

Begreppet skyddat boende förekommer dock inte i den lagstiftning som 

reglerar socialtjänstens arbete (jfr prop. 2013/14:208 s. 98 f och prop. 

2014/15:77 s. 10 ff.). 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) Våld i 

nära relationer ska socialnämnden vid behov erbjuda en våldsutsatt person 

ett lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov av 

skydd (se 7 kap. 2 § SOSFS 2014:4). Socialstyrelsen har beslutat om nya 

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer 

som träder i kraft den 1 november 2022. Den nya författningen, som 

ersätter SOSFS 2014:4, innebär dock ingen förändring i sak i fråga om 

tillfälligt boende. 

Enligt Socialstyrelsens termbanksdefinition (se avsnitt 4.2.2), omfattar 

skyddat boende utöver logi, skydd mot hot, våld eller andra övergrepp till-

sammans med andra relevanta insatser för den som behöver sådant skydd.  

Även Europarådet har i sin förklarande rapport till Europarådets konven-

tion om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet, den s.k. Istanbulkonventionen, tydliggjort att skyddade boenden 

ska innefatta olika former av specialiserat stöd, inklusive till medföljande 

barn, som stärker den enskildes förmåga att hantera sin situation. Tillfäl-

liga boenden för bredare målgrupper än våldsutsatta (t.ex. härbärgen för 

hemlösa) är enligt rapporten inte att betrakta som skyddat boende 

(Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing 



  

  

73 

 and combating violence against women and domestic violence, Council of 

Europe treaty Series – No. 210).  

Det saknas således bestämmelser om vad insatsen som ett minimum ska 

innehålla samt krav på kvalitet och säkerhet i berörda verksamheter, vilket 

försvårar kommunernas möjlighet att sörja för god kvalitet i insatsen för 

den enskilde. Vidare medför avsaknaden av tillståndsplikt för skyddade 

boenden att skyddet mot oseriösa aktörer är svagt. Jämförelsevis få skyd-

dade boenden drivs i kommunal regi (Kartläggning av skyddade boenden 

i Sverige, Socialstyrelsen 2020). I stället lämnar kommunerna vanligtvis 

över genomförandet av insatsen till en ideell organisation eller en privat 

vinstdrivande verksamhet. Mot bakgrund av målgruppens sårbarhet är 

dessa brister otillfredsställande och regelverket otillräckligt. 

Kommunen bör även fortsatt ansvara för skyddat boende 

I ett historiskt perspektiv har brottsofferstöd i Sverige till stor del byggt på 

frivilligt arbete från civilsamhället. Under en längre period har emellertid 

det offentligas ansvar på området gradvis skärpts (se avsnitt 4.2.2). 

Regeringen har tidigare bedömt att Sverige uppfyller de krav som ställs i 

artikel 9.3 a) Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/29/EU av den 

25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers 

rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets 

rambeslut 2001/220/RIF, det s.k. brottsofferdirektivet, om att medlems-

staterna ska tillhandahålla skyddat boende eller annat lämpligt tillfälligt 

boende för brottsoffer (prop. 2014/15:77 s. 10 ff.). Regeringen har vidare 

bedömt att Sverige uppfyller de krav som ställs i artikel 23 Istanbul-

konventionen om att lämpliga och lättillgängliga skyddade boenden i 

tillräckligt antal ska tillhandahållas med hänvisning till att socialnämndens 

ansvar för brottsoffer även innefattar skyddat boende (prop. 2013/14:208 

s. 98). 

Skyddat boende har under en lång tid erbjudits av socialtjänsten till 

skydd och stöd för våldsutsatta personer (se avsnitt 4.2.2). Mot denna bak-

grund delas inte SKR:s synpunkt att en skyldighet för socialnämnden att 

vid behov erbjuda den specifika insatsen skyddat boende i dagsläget skulle 

saknas. Bedömningen är, i likhet med utredningens, att förslagen om att 

reglera skyddat boende som en boendeinsats utgör en ambitionshöjning i 

förhållande till nuvarande förhållanden, se närmare avsnitt 12.1.  

Som nämns ovan är ideella kvinnojourer vanligt förekommande utförare 

av insatsen skyddat boende. Kvinnojourer ägnar sig också ofta åt aktivi-

teter som faller utanför det offentligas ansvarsområde (t.ex. utbildning och 

opinionsbildning) och de väljer själva om de ska arbeta på uppdrag av 

socialnämnden. Även med en reglering av skyddat boende i socialtjänst-

lagen kommer kvinnojourer fortsatt att kunna välja om de vill vara utförare 

av socialtjänst eller inte. Därför delas inte Göteborgs universitets åsikt att 

en sådan reglering i sig skulle påverka jourernas möjligheter att ta emot 

kvinnor som inte vill ha kontakt med socialtjänsten.   

Inte heller Vingåkers kommuns uppfattning att det skulle vara ändamåls-

enligt att föra över ansvaret för skyddat boende till staten delas. 

Socialstyrelsen och andra myndigheter har under många år arbetat för att 

utveckla skyddat boende som en kommunal insats. Upprepade enkätunder-

sökningar från Socialstyrelsen visar att i princip alla kommuner erbjuder 
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en behovsprövad insats i form av skyddat boende, vilket bedöms vara en 

god grund att bygga vidare på. För detta talar också att våldsutsatta ofta 

har behov av ytterligare insatser från socialtjänsten och att majoriteten av 

dem som vistas i skyddat boende har medföljande barn. Kommunen har 

ett särskilt utpekat ansvar för barn och unga, inklusive barn som har 

bevittnat eller själva utsatts för våld. Så långt som möjligt bör den kedja 

av insatser som våldsutsatta vuxna och medföljande barn behöver under 

och efter en vistelse i skyddat boende samordnas och hållas ihop. Det 

bedöms därför finnas goda skäl till att det även fortsättningsvis ska vara 

en uppgift för kommunerna att erbjuda skyddat boende. 

Kommunen ska se till att det finns tillgång till skyddade boenden 

Enligt 6 kap. 2 § SoL ansvarar varje kommun för att det finns tillgång till 

familjehem, hem för vård eller boende och stödboenden. Behovet av 

särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse ansvarar 

staten för. Det bör nu uttryckligen framgå i socialtjänstlagen att det även 

är kommunens ansvar att se till att det finns tillgång till skyddade boenden. 

Såsom SKR påpekar, behöver kommunen ha tillgång till skyddade 

boenden med olika utformning. Skyddsaspekter, målgrupper för mot-

tagande i skyddat boende och individuella behov hos enskilda och grupper 

är exempel på aspekter som kommunen kan behöva överväga vid 

säkerställandet av tillgången till skyddat boende. Det kan, såsom Stats-

kontoret framhåller, finnas stora behov av boenden för olika utsatta 

grupper. Det är likaså viktigt att det finns tillräcklig tillgång till skyddade 

boenden som tar emot medföljande barn och det behöver, såsom Rädda 

Barnen påpekar, säkerställas att barn inte i onödan flyttas mellan olika 

boendelösningar. Som utredningen framhåller innebär kommunens ansvar 

för att det finns tillgång till skyddade boenden inte någon skyldighet att 

driva skyddade boenden i egen regi. Tillgången till skyddade boenden kan 

säkerställas exempelvis genom att kommunen samarbetar med en annan 

kommun eller med andra kommuner eller genom att kommunen upp-

handlar platser i lämpligt skyddat boende som drivs av en enskild 

verksamhet.  

Insatsen skyddat boende beviljas efter en behovsbedömning enligt 
4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

I likhet med befintliga placeringsformer utanför det egna hemmet enligt 

socialtjänstlagen är skyddat boende, och ska fortsatt vara, en tidsbegränsad 

insats som ges med utgångspunkt i de behov som finns hos individen. 

Beslutet om insats fattas med stöd av 4 kap. 1 § SoL (se avsnitt 4.2.5) 

utifrån en behovsprövning som grundar sig på nämndens utredning 

(11 kap. 1 § SoL).  

Socialnämnden ska vid behov erbjuda hjälpinsatser av olika slag till 

våldsutsatta på ett mycket tidigt stadium. Det finns inget krav på att den 

som har utövat våld ska vara polisanmäld eller dömd för något brott 

(prop. 2006/07:38 s. 27). Utgångspunkten för stödet och hjälpen är i stället 

den våldsutsattas berättelse om det som har hänt.  
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 Beslut om skyddat boende kan behöva fattas akut   

Skyddat boende är i första hand en insats för att ge stöd och skydd i en 

akut fas för den utsatta. När en vuxen person behöver akut skydd i form 

av boende kan socialnämnden redan med nuvarande bestämmelser 

omedelbart fatta beslut om att bevilja insatsen skyddat boende. Om be-

hovet uppstår under jourtid, t.ex. en helg, fattas beslutet av kommunens 

socialjour (se avsnitt 6.2.15 om delegation). Det förekommer också att 

polis med den hotade personens medgivande kör personen direkt till ett 

skyddat boende, vilket vanligtvis innebär att personalen på det skyddade 

boendet kontaktar socialtjänsten vid första möjliga tillfälle. Socialtjänsten 

kan alltså inleda en utredning, bevilja bistånd till skyddat boende och 

parallellt fortsätta utredningen (se Fristad från våld – en vägledning om 

skyddat boende, Socialstyrelsen 2013).  

En person kan, såsom IVO påpekar, även på egen hand söka upp ett 

skyddat boende, exempelvis en kvinnojour. I det läget är det naturligt att 

personalen på boendet informerar den skyddssökande om möjligheten att 

kontakta socialtjänsten. Om personen tar kontakt med socialtjänsten, kan 

beslut om skyddat boende fattas omedelbart. När socialnämnden lämnar 

över genomförandet av en insats till annan utförare, t.ex. en kvinnojour, 

följer frågor om ersättning regelverket om offentlig upphandling (se 

avsnitt 4.3.1).  

Det kan förekomma att en vuxen person väljer att inte ha någon kontakt 

med socialtjänsten. I sådana fall kan ideella organisationer bistå med stöd 

och skydd. I en sådan situation gäller dock inte det offentliga regelverket 

eftersom det inte handlar om någon insats enligt socialtjänstlagen. I detta 

sammanhang kan dock erinras om den skyldighet som de som är 

verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 

uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet på 

t.ex. socialtjänstens område har enligt 14 kap. 1 § SoL att genast anmäla 

till socialnämnden om de i verksamheten får kännedom eller misstänker 

att ett barn far illa. 

Insatsens innehåll 

Insatsen är i första hand tänkt att svara mot behov av boende och skydd i 

en akut fas och att underlätta övergången till ett självständigt, tryggt liv 

med stadigvarande boende. För skyddsökande med en allvarlig hotbild kan 

insatsen vara nödvändig för att undkomma omedelbar fara, exempelvis i 

samband med separation från en våldsam partner. För andra motiveras den 

främst av möjligheten att ta sig ur ett kaotiskt tillstånd och börja bygga upp 

en tillvaro utan våld.  

Det mest avgörande skyddet, utöver själva boendet, utgörs av de stöd-

insatser som stärker förmågan att klara sig själv och minskar sårbarheten 

hos den enskilde. Därutöver kan insatsen bestå av att det i det skyddade 

boendet finns skalskydd med bl.a. bevakning, säkerhetsdörrar, lås och 

larm samt andra åtgärder som hemlig adress Det grundläggande stödet 

handlar vanligen om säkerhetsplanering, rådgivning om lagstiftning, 

rättsväsendet och stöd från andra instanser, assistans i kontakten med 

myndigheter inklusive socialtjänsten, samtal och praktisk hjälp i vardagen 

och boendet. Stöd till medföljande barn kan, med anpassning till barnets 
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ålder och mognad, också handla om säkerhetsplanering, information om 

vad som händer, hjälp med läxor och stöd att bearbeta upplevelser av våld.   

För att säkerställa individanpassningen i stöd, hjälp och skydd är det 

nödvändigt att beakta faktorer som generellt sett medför högre risk att 

utsättas för våld, att utsattheten förvärras eller som av andra skäl spelar 

roll för den enskildes möjligheter att leva i frihet från våld. De behov som 

enskilda brottsoffer har av skyddat boende kan således variera och måste 

avgöras individuellt i varje enskilt fall. Om skyddat boende inte bedöms 

vara en lämplig insats kan det i stället bli aktuellt att överväga andra 

tillfälliga boendeformer. 

Erfarenheten visar att det främst är offer för närståendes våld som 
behöver skyddat boende   

Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen ett särskilt angivet ansvar att 

vid behov ge stöd och hjälp till brottsoffer. Även EU:s brottsofferdirektiv 

innebär ett åtagande att tillhandahålla stödinsatser, inklusive skyddat 

boende för alla brottsoffer som är i behov av det. I praktiken är det emeller-

tid just våldsbrott och hot om våldsbrott som föranleder behov av skyddat 

boende. Detta gäller i särskilt hög grad kvinnor, och medföljande barn, 

som har utsatts för våld av en närstående eller tidigare närstående person. 

De utgör den absolut största gruppen av dem som vistas i skyddat boende. 

Som framgår av avsnitt 4.2.2 är det som en insats riktad till kvinnor 

utsatta för våld av en partner eller en f.d. partner som begreppet skyddat 

boende kom att etableras i ett historiskt perspektiv. Eftersom brottsoffret 

ofta befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen med avseende på 

bl.a. gemensamma barn, ekonomi och boende, innebär den nära relationen 

en särskild sårbarhet. I förarbeten till socialtjänstlagen har regeringen 

klargjort att begreppet närstående omfattar t.ex. make, sambo, pojk- och 

flickvänner, föräldrar och andra nära släktingar eller andra personer där 

det finns en nära och förtroendefull relation mellan gärningspersonen och 

brottsoffret (prop. 2006/07:38 s. 31).  

Behov av skyddat boende förekommer dock också bland personer som 

inte utsätts för våld av en närstående. Förövare av hedersrelaterat våld är 

mestadels närstående till offret men brotten kan även begås av andra 

personer. Varken straffskärpningsgrunden för brott med hedersmotiv eller 

det särskilda brottet hedersförtryck har något närståenderekvisit 

(prop. 2019/20:131 och prop. 2021/22:138). Vidare kan personer i pros-

titution och personer som är offer för människohandel för sexuella 

ändamål ha behov av skyddat boende. Det finns ett mindre antal boenden 

som är specialiserade på arbete med personer i prostitution eller offer för 

människohandel för sexuella ändamål, dvs. i första hand kvinnor som inte 

sällan har svaga sociala nätverk i Sverige.  

Utredningen uppmärksammar att skyddat boende även kan vara en 

relevant insats för avhoppare från kriminella miljöer som nästan ute-

slutande är unga män.  

Målgruppen bör vara alla våldsutsatta med behov av insatsen     

Utsatthet för våld av närstående innebär en särskild sårbarhet. Det offent-

liga skyddet och stödet till de företrädesvis kvinnliga brottsoffren har 

historiskt sett varit eftersatt. En avgränsning av målgruppen till dem som 
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 är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående, såsom 

bl.a. SKR föreslår, kan i viss mån tänkas gynna utvecklingen av mer 

samlad kunskap och bättre metoder i skyddade boenden. Dock skulle 

våldsutsatta som befinner sig i prostitution, offer för människohandel för 

sexuella ändamål eller offer för hedersrelaterat våld inte ingå i mål-

gruppen, såvida våldet inte samtidigt utövas av en närstående person. 

Dessutom kan en avgränsning till dem som är utsatta för våld av 

närstående bli svår att upprätthålla i praktiken. I akuta situationer är det 

inte alltid möjligt att säkert fastställa relationen mellan den skyddssökande 

och förövaren eller förövarna.  

Vidare är behovet av skyddat boende bland dem som är utsatta för våld 

eller hot av andra än närstående sannolikt jämförelsevis begränsat. 

Avhoppare från kriminella miljöer som får insatser inklusive boende på 

annan ort än hemorten är vanligen föremål för åtgärder från polis och 

kriminalvård (se förordningen [2006:519] om särskilt personsäkerhets-

arbete m.m.). Uppgifter om socialtjänstinsatser för denna målgrupp samlas 

inte in på ett enhetligt sätt och nationell statistik på området saknas. Under 

arbetet med detta utkast kontaktades de särskilda kommunala avhoppar-

verksamheterna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Med underlag från 

dessa verksamheter uppskattas här att totalt färre än 100 individer 

omfattades av sådana insatser i landets tre folkrikaste kommuner år 2021. 

Det är oklart hur många av dem som fick boendeinsatser som motsvarar 

skyddat boende. Det handlar om unga män med betydande behov av vård, 

inklusive missbruk och beroendevård. Boendet ordnas vanligen i form av 

friliggande lägenheter med boendestödjare. Samtidigt är riktad offentlig 

avhopparverksamhet ett relativt nytt fält som genomgår snabb förändring. 

Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och 

Socialstyrelsen har fått uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd 

till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och heders-

relaterade miljöer i hela landet varav det senaste ska slutredovisas den 

1 februari 2024 (Ju2021/03331, Ju2022/01537, Ju2022/01578).  

Mot denna bakgrund är den samlade bedömningen att placeringsformen 

skyddat boende, i likhet med vad Brottsoffermyndigheten och Jämställd-

hetsmyndigheten anför, även fortsättningsvis bör vara öppen för alla som 

är eller har varit utsatta eller riskerar att utsättas för våld eller andra 

övergrepp eller hot om våld. Annorlunda än vad JO uppfattar, avser be-

stämmelsen alltså att omfatta just brottsoffer. Även med denna vidare 

målgrupp kommer dock skyddat boende i första hand att vara en place-

ringsform för kvinnor och deras barn som är utsatta för våld av närstående. 

Därför delas inte den farhåga Örnsköldsviks kommun ger uttryck för, dvs. 

att det skulle medföra svårigheter för kommunerna att tillhandahålla den 

specifika insatsen skyddat boende om den därutöver kan riktas till andra 

än våldsutsatta. Redan i dag behöver socialnämnden och utförande verk-

samheter beakta att det med hänsyn till bl.a. säkerhet kan vara olämpligt 

att ta emot enskilda med olika problem i ett och samma boende. Det kan 

exempelvis handla om att våldsutsatta personer i pågående missbruk inte 

bör tas emot tillsammans med barnfamiljer. Personer som beviljas skyddat 

boende på grund av våld och hot om våld som har att göra med deras egen 

kriminalitet torde av lämplighetsskäl inte beviljas plats i samma boende 

som kvinnor och barn som varit utsatta för våld av närstående. Ett skyddat 

boende ska enligt 3 kap. 3 § SoL uppfylla krav på god kvalitet för den 
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målgrupp som boendet tar emot (se avsnitt 7.1), vilket innebär att olika 

skyddssökande inte bör blandas på ett olämpligt sätt i ett skyddat boende, 

såsom Unizon och Vingåkers kommun befarar.   

Sammanfattning av förslagen 

Sammanfattningsvis ska således skyddat boende föras in som en uttrycklig 

insats enligt socialtjänstlagen för den som behöver stöd och skydd till följd 

av hot, våld eller andra övergrepp. Socialnämnden ska sörja för att dessa 

personer tas emot i ett skyddat boende.   

Bestämmelsens placering i socialtjänstlagen har närmare övervägts i 

utkastet. Som JO påpekar, har bestämmelsen karaktären av en erinran om 

att det tillhör nämndens uppgifter att se till att den som behöver bistånd i 

form av skyddat boende ska få en sådan insats och skulle därför kunna 

placeras i anslutning till 5 kap. 11 § SoL. Dock är skyddat boende en insats 

som har flera likheter med placeringar i HVB och stödboende, i den 

bemärkelsen att det handlar om insatser som vid sidan av boendet också 

innefattar stödinsatser eller vård och som till sin natur är tillfälliga. Det 

kan konstateras att det i 5 kap. SoL inte finns några bestämmelser om 

boendeinsatser annat än vad gäller permanent boende (se 5 kap. 5 § SoL 

om bostäder till äldre och 5 kap. 7 § SoL om bostäder till människor med 

funktionshinder). Såsom redogörs för i avsnitt 6.1.3 är det vidare inte helt 

tydligt vad som menas med vård enligt socialtjänstlagen. Att 6 kap. 

innehåller bestämmelser om vård utanför det egna hemmet utesluter därför 

inte, till skillnad mot vad JO menar, att bestämmelsen om skyddat boende 

placeras där. I likhet med utredningens och promemorians förslag bör den 

nya bestämmelsen om skyddat boende därför föras in i 6 kap. SoL. 

När de gäller frågan under vilka förutsättningar barn bör placeras i 

skyddat boende behöver särskilda överväganden göras. Frågan behandlas 

i avsnitt 6. 

Skyddat boende bör närmare definieras i socialtjänstförordningen 

Vad gäller HVB, stödboende och familjehem definieras insatserna när-

mare i socialtjänstförordningen (3 kap. 1–2 §§ socialtjänstförordningen 

[2001:937], förkortad SoF). I likhet med vad utredningen anser bör 

skyddat boende definieras i socialtjänstförordningen. Det bör av defini-

tionen framgå att skyddat boende är ett boende inom socialtjänsten som 

tillfälligt tar emot enskilda för vistelse i förening med individanpassat stöd 

och skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Det bör vidare framgå av 

definitionen att om boendet drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, 

en stiftelse eller en enskild individ, ska det krävas att verksamheten bedrivs 

yrkesmässigt. 

5.2 Insatsen skyddat boende ska bedrivas i samråd 

med socialnämnden 

Utkastets förslag: Insatsen skyddat boende ska bedrivas i samråd med 

socialnämnden, på motsvarande sätt som gäller för vård i familjehem, 

hem för vård eller boende eller stödboende.   
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 Utredningens förslag överensstämmer med utkastets förslag.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans kommenterar förslaget 

särskilt.  

Promemorian behandlar inte frågan.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag: Av 6 kap. 4 § SoL framgår att vård i 

familjehem, hem för vård eller boende eller stödboende ska bedrivas i sam-

råd med socialnämnden. Det innebär att vården som ges utanför det egna 

hemmet ska planeras i samråd med nämnden. Vidare bör nämnden hållas 

underrättad om i varje fall alla större förändringar i den enskildes förhåll-

anden under vistelsen utanför det egna hemmet (prop. 1979/80:1 s. 536). I 

likhet med utredningen föreslås att bestämmelsen ska omfatta även 

insatsen skyddat boende. Det innebär att den enskildes insats i form av 

skyddat boende ska planeras i samråd med nämnden.  

5.3 Placeringskommunens ansvar 

Utkastets förslag: Kommunens ansvar för insatser enligt socialtjänst-

lagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska 

gälla även för en person som till följd av ett beslut om skyddat boende 

av kommunen är bosatt i en annan kommun. 
 

Utredningens förslag överensstämmer med utkastets förslag.  

Remissinstanserna: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som är 

den enda remissinstans som yttrar sig över förslaget, har inget att invända 

mot att kommunen ska behålla ansvaret för enskilda som till följd av ett 

beslut om skyddat boende vistas i en annan kommun och organisationen. 

Promemorians förslag överensstämmer i sak med utkastets förslag. I 

promemorian föreslås att kommunens ansvar för insatser enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska gälla även 

för en person som till följd av ett beslut om skyddat boende av kommunen 

är bosatt i en annan kommun.  

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig över prome-

morians förslag, däribland Länsstyrelsen i Östergötland, tillstyrker för-

slaget.  

Skälen för utkastets förslag: Enligt 2 a kap. 3 § 1 SoL ansvarar bosätt-

ningskommunen för den enskildes hjälpbehov, om personen vistas till-

fälligt i en annan kommun. Kommunens ansvar omfattar samtliga social-

tjänstinsatser som den enskilde kan behöva, inte bara de som har samband 

med det ursprungliga hjälpbehovet (prop. 2010/11:49 s. 86 f.). Med bo-

sättningskommun avses den kommun där den enskilde är stadigvarande 

bosatt, eller en annan kommun till vilken han eller hon har sin starkaste 

anknytning om det är en annan kommun än den där han eller hon är 

stadigvarande bosatt eller om den enskilde inte har någon stadigvarande 

bostad (se 2 a kap. 3 § SoL). 

Enligt 2 a kap. 4 § SoL behåller den beslutande kommunen ansvaret för 

enskilda som till följd av ett beslut av den kommunen vistas i en annan 

kommun i vissa särskilt angivna boendeformer, exempelvis HVB eller 

stödboende. Med hänsyn till att det redan följer av 2 a kap. 3 § SoL att en 

bosättningskommun ska ansvara för enskilda som tillfälligt vistas i en 
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annan kommun, får paragrafen betydelse i de fall då det inte finns någon 

klarlagd bosättningskommun, och i de fall då den enskilde inte bara till-

fälligt vistas i den andra kommunen, utan får anses bli stadigvarande bosatt 

där (prop. 2010/11:49 s. 86).  

Även i situationer när kommunen beviljar en person en plats i ett skyddat 

boende i en annan kommun, bör kommunen behålla ansvaret för insatser 

till personen. I likhet med utredningens förslag, bör det därför tydliggöras 

i socialtjänstlagen att en kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt 

en person som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan 

kommun i skyddat boende. Kommunens ansvar kommer att omfatta såväl 

barn som placeras i skyddat boende med en vårdnadshavare som vårdnads-

havaren själv (se avsnitt 6.1.2). På samma sätt som är fallet vid en kom-

muns placering av en person i HVB och stödboende i en annan kommun, 

får paragrafen betydelse framför allt i de fall då det inte finns någon klar-

lagd bosättningskommun, och i de fall då den enskilde inte bara tillfälligt 

vistas i den andra kommunen, utan får anses vara stadigvarande bosatt där.  

Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

förkortad LSS, gäller kommunens ansvar gentemot dem som är bosatta i 

kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2–10 omfattar dock inte dem 

som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i fall som 

avses i 16 c eller 16 d §. Enligt 16 d § LSS har en kommun ett ansvar enligt 

LSS bl.a. gentemot en person som till följd av ett beslut av kommunen är 

bosatt i familjehem eller HVB i en annan kommun. Också personer som 

omfattas av LSS kan få beslut om skyddat boende. Kommunens ansvar för 

att tillhandahålla LSS-insatser i en annan kommun bör därför även omfatta 

den som vistas i ett skyddat boende i en annan kommun. Det betyder att 

kommunens ansvar för LSS-insatser kommer att omfatta såväl barn som 

placeras i skyddat boende med en vårdnadshavare som vårdnadshavaren 

själv. 

5.4 Socialnämnden ska ta initiativ till och bevaka 

att åtgärder vidtas i frågor om bostäder  

Utkastets förslag: Det ska tydliggöras att socialnämndens ansvar att ta 

initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhälls-

miljö och goda förhållanden omfattar gruppen våldsutsatta personer.  
 

Utredningens förslag överensstämmer med utkastets förslag. 

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig över förslaget är 

i huvudsak positiva till det. Rädda Barnen är tveksamma till om förslagen 

är tillräckliga för att säkra barnets rätt till bostad. Unicef Sverige menar att 

förslaget behöver förtydligas för att säkerställa att ett barn som varit 

placerat i ett skyddat boende får en trygg utflytt. Unizon välkomnar ut-

redningens förslag men anser att det kommer att krävas skarpare förslag 

för att komma tillrätta med bostadsproblemet. Statskontoret framhåller att 

det i dag finns stora behov av boenden för olika utsatta grupper, som kom-

munerna kan ha svårt att tillgodose. Staten behöver därför uppmärksamma 

frågan om hur kommunerna på bästa sätt kan stödjas i arbetet med att ordna 

boenden åt utsatta grupper. Stockholms universitet (Områdesnämnden för 
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 humanvetenskap) välkomnar förslaget om tydliggörande i socialtjänst-

lagen men poängterar att kommunernas likabehandlingsprincip kan göra 

det svårt för socialnämnden att särskilt prioritera personer som slussas ut 

från skyddat boende utan uttryckligt lagstöd. Köpings kommun påpekar att 

den nationella bostadsbristen påverkar i vilken grad allmännyttan och 

privata företag är benägna att upplåta bostäder och skriva avtal med 

socialnämnden. Piteå kommun anser att frågan om att hitta permanenta 

bostäder för de som är utsatta för våld inte kan ligga helt på socialnämnden 

eller enskilda tjänstemän, utan bör hanteras på en övergripande nivå i 

kommunen.  

Promemorian behandlar inte frågan.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag 

En påfrestning att flytta från en gemensam bostad 

Att behöva flytta till en skyddat boende är en åtgärd som i många fall 

innebär ett uppbrott inte bara från en våldsutövande närstående utan även 

från vardagen i övrigt och utgör en påfrestning, t.ex. för medföljande barn 

som kan behöva bryta upp skolgång eller förskola och kontakten med 

vännerna. Som utredningen framhåller bör en placering i skyddat boende 

i möjligaste mån undvikas och det bör undersökas om den våldsutsatta och 

dennas barn kan bo kvar i bostaden. I ett tidigt skede av en placering i 

skyddat boende bör det vidare undersökas om våldsutövaren kan lämna 

det gemensamma hemmet så att den våldsutsatta vårdnadshavaren och 

barnen kan flytta hem igen. Utredningen beskriver att ett lägenhetskontrakt 

många gånger tillfaller den våldsutövande. En förutsättning för åter-

vändandet till den tidigare gemensamma bostaden är att socialnämnden 

säkerställer att detta kan ske med beaktande av behovet av trygghet och 

säkerhet. Här kan en genomförd riskbedömning tjäna som utgångspunkt.  

Regeringskansliet har nyligen gett en utredare i uppdrag att biträda 

Justitiedepartementet med att se över det hyresrättsliga skyddet för 

personer som har utsatts för brott i nära relation (Ju2022/02328). Syftet 

med uppdraget är att säkerställa att det finns tillräckliga möjligheter för 

den som har blivit utsatt för ett sådant brott att kunna bo kvar i den 

gemensamma bostaden. Uppdraget ska redovisas senast den 12 juni 2023. 

Regeringen har också nyligen gett en särskild utredare i uppdrag att se över 

den hyresrättsliga regleringen kring uppsägning av hyresavtal i fall där 

hyresgästen har begått brott i lägenheten eller i närområdet (dir. 2022:105). 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.   

Regler om rätt att bo kvar i en gemensam bostad finns i 14 kap. 7 § och 

18 kap. 2 § äktenskapsbalken. I mål om äktenskapsskillnad får domstolen, 

för tiden till dess att frågan har avgjorts genom en dom som har fått laga 

kraft, på yrkande av någon av makarna bestämma vem av makarna som 

ska ha rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad, dock längst för 

tiden till dess att bodelning har skett. Domstolen får också i ett sådant mål 

på yrkande av någon av makarna förbjuda makarna att besöka varandra, 

för tiden till dess att skillnadsfrågan har avgjorts genom dom som har fått 

laga kraft. Möjligheten för en domstol att på yrkande av någon av makarna 

besluta om kvarsittanderätt och besöksförbud till dess att bodelning skett 

finns också efter att ett mål om äktenskapsskillnad har avslutats. Den som 
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bryter mot ett förbud för makarna att besöka varandra kan dömas för 

överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om 

kontaktförbud. 

När det gäller sambor, dvs. två personer som inte är gifta men som 

stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt 

hushåll, innehåller sambolagen (2003:376) bestämmelser med liknande 

innehåll (se 22, 28 och 31 §§ sambolagen). 

Det finns därutöver möjlighet att ansöka om kontaktförbud avseende 

gemensam bostad (1 a § lagen om kontaktförbud). 

Socialnämnden kan på olika sätt stödja enskilda i att ordna stadig-

varande bostad efter vistelsen i skyddat boende. I vissa fall kan social-

nämnden vara skyldig att tillhandahålla en bostad. I rättspraxis har rätt till 

sådant bistånd ansetts föreligga när den enskilde är helt bostadslös och har 

speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad (RÅ 1990 ref. 119 och 

RÅ 2004 ref. 130).  

Socialnämndens ansvar för en god samhällsmiljö och goda förhållanden 
bör tydliggöras 

Som nämnts i avsnitt 4.2.3 har den absoluta majoriteten av de som vistats 

i skyddat boende utländsk bakgrund, många utan kontaktnät, tryggad 

arbetssituation eller andra stödjande faktorer, vilket bidrar till svårigheter 

att på egen hand ordna upp t. ex. sin boendesituation. Kommunernas 

ansvar för att det finns bostäder regleras i lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Såsom några remissinsatser har 

gett uttryck för har socialnämnden inget utpekat ansvar för bostadsför-

sörjningen. Det är i stället kommunens ansvar att sörja för den allmänna 

tillgången till bostäder. Socialnämnden har dock enligt 3 kap. 2 § SoL 

ansvar för att medverka i samhällsplaneringen. Socialnämnden ska enligt 

det andra stycket i bestämmelsen även i övrigt ta initiativ till och bevaka 

att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda för-

hållanden för barn och unga, äldre och andra grupper som har behov av 

samhällets särskilda stöd. Nämnden ska i sin verksamhet främja den en-

skildes rätt till arbete, bostad och utbildning, enligt samma bestämmelse. 

I likhet med utredningen föreslås att de som utsatts för våld eller andra 

övergrepp av närstående särskilt ska omnämnas i 3 kap. 2 § andra stycket 

SoL för att tydliggöra nämndens ansvar att beakta denna grupp i samhälls-

planeringen. Våld eller andra övergrepp av närstående är den beteckning 

för våld i nära relationer som finns i 5 kap. 11 § andra och fjärde styckena 

SoL och samma benämning bör användas även i den nu föreslagna lag-

ändringen. 

6 Barn i skyddat boende 

I detta avsnitt redogörs för överväganden och förslag om hur barns place-

ring i skyddat boende bör regleras. I avsnitt 6.1.1 redogörs för skälen för 

att medföljande barn bör beviljas en egen insats i form av skyddat boende 

och för hur insatsen bör regleras i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad 

SoL. I avsnittet redogörs även för vad detta innebär för socialnämndens 
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 ansvar för barnet i fråga om bl.a. handläggningen, överväganden av be-

slutet och nämndens möjlighet att följa upp barnets situation när place-

ringen avslutats.  

En placering med stöd av socialtjänstlagen förutsätter att placeringen 

kan göras med stöd av samtycke från barnets vårdnadshavare. I avsnitt 

6.2.1 redogörs för skälen till att en särskild reglering behövs för att 

möjliggöra att ett barn som står under gemensam vårdnad vid behov kan 

placeras tillsammans med en vårdnadshavare i ett skyddat boende när sam-

tycke från den andra vårdnadshavaren saknas. I avsnittet föreslås en ny lag 

med särskilda bestämmelser om detta. 

Slutligen redogörs i avsnitten 6.3 och 6.4 för andra insatser för ett barn 

som är placerat i ett skyddat boende. 

6.1 Skyddat boende som en insats till barn enligt 

socialtjänstlagen 

6.1.1 Barn bör beviljas en egen insats vid vistelse i 

skyddat boende 

Utkastets bedömning: Socialnämnden bör göra en individuell behovs-

prövning och bevilja barnet en egen insats vid vistelse i skyddat boende. 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med utkastets 

bedömning.  

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna, bl.a. Akademi-

kerförbundet SSR och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker 

eller har inget att invända mot att barnet får ett eget beslut om insatsen. 

Sveriges advokatsamfund framhåller att individuella beslut och en vård-

plan för placering av barn i skyddade boenden är en förutsättning för att 

utsatta och behövande barn och unga över huvud taget ska kunna syn-

liggöras på sina egna villkor och utifrån sina egna behov. Hovrätten över 

Skåne och Blekinge hoppas att följden av förslaget kan bli att det görs en 

noggrann bedömning av om barnet har behov av en sådan placering. I en 

del fall bör det enligt hovrätten vara möjligt för barnet att exempelvis 

stanna hos någon anhörig i närområdet och på så sätt undvika avbrott när 

det gäller skolgång, fritidsaktiviteter och kamratkontakter. Unizon ställer 

sig i princip positiva till förslaget men påtalar att det saknas kunskap inom 

socialtjänsten om hur barn som upplever pappas våld mot mamma 

påverkas. Linköpings universitet (Barnafrid) framhåller vikten av att 

socialnämnden i bedömningen av barnets behov av skydd pratar enskilt 

med barnet, eftersom föräldrar kan ha andra intressen än barnet. Unicef 

Sverige efterfrågar tydligare formella krav på att barns rätt till delaktighet 

tillgodoses. Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att rätten till 

teckenspråkstolk särskilt bör betonas. Det finns annars en risk att man 

förbiser dessa barns behov.  

Barnombudsmannen lyfter att när ett barn placeras på skyddat boende 

bör det vara mer regel än undantag att detta görs mer eller mindre akut. 

För att barnet inte ska riskera att stå utan insats är det avgörande att en väl 

fungerande struktur byggs upp på socialtjänst och socialjour i syfte att 

kunna ta snabba beslut i ett akut skede. Göteborgs universitet (Institu-
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tionen för socialt arbete) är kritiskt till förslaget och menar att det är naivt 

att tro att kommunerna inte kommer att tveka inför placeringar som kräver 

större administration. Även Vingåkers kommun lyfter denna fråga och 

menar att en konsekvens av att en barnskyddsutredning alltid ska startas 

kan bli att en del kvinnor drar sig för att söka skydd och lämna en våldsam 

relation. Sigtuna kommun saknar en problematisering kring alternativa 

lösningar till placeringsbeslut och välkomnar en diskussion om hur ett 

stärkt barnrättsperspektiv kan uppnås utan att barnen placeras i samhällets 

omsorg med de kostnader som detta medför. Kvinnofronten befarar att 

separata beslut för barnen i praktiken skulle leda till att kvinnor inte vågar 

fly och anser att det borde vara fullt möjligt att låta kvinnans beslut omfatta 

barnen. 

Promemorian behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets bedömning  

En utredning ska inledas utan dröjsmål 

När en våldsutsatt vårdnadshavare vänder sig till socialnämnden och an-

söker om insatsen skyddat boende följer det av 11 kap. 1 § SoL att en 

utredning vanligen bör inledas utan dröjsmål avseende barnet, eftersom 

barn i en sådan situation t.ex. kan ha bevittnat eller utsatts för hot, våld 

eller andra övergrepp och kan föranleda ytterligare åtgärder från nämndens 

sida. En sådan utredning får inledas utan vårdnadshavarens samtycke 

(11 kap. 1 och 2 §§ SoL). Enligt utredningen som detta utkast till 

lagrådsremiss delvis grundar sig på brukar dock socialtjänsten informera 

den andra vårdnadshavaren om barnets vistelse i det skyddade boendet, 

men något samtycke inhämtas normalt inte.   

Utredningen avseende barnet kan pågå under den tid som barnet vistas 

tillsammans med föräldern i ett skyddat boende, men enligt utredningen är 

det inte ovanligt att utredningen avslutas i samband med att barnet följer 

med föräldern till det skyddade boendet.  

Medföljande barn i skyddat boende omfattas inte av någon egen insats 

Den som behöver skydd och stöd i ett skyddat boende kan med såväl 

dagens regelverk som det regelverk som nu föreslås, beviljas en sådan 

insats av socialnämnden med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Ett barn kan dock 

med dagens regelverk inte beviljas en sådan insats eftersom skyddat 

boende inte är en insats eller placeringsform för barn enligt socialtjänst-

lagen. Det finns inte heller någon uttrycklig bestämmelse som reglerar 

situationen då ett barn följer med en vårdnadshavare till ett skyddat 

boende. När en vårdnadshavare får insatsen skyddat boende och ett barn 

följer med vårdnadshavaren till det skyddade boendet fattar social-

nämnden därför inte något beslut om insats för barnet. Ibland beviljar dock 

socialnämnden en våldsutsatt vårdnadshavare plats i ett skyddat boende 

som har tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB). Eftersom 

HVB är en placeringsform även för barn fattar socialnämnden i de fallen, 

enligt utredningen, ofta ett beslut om insats enligt 4 kap. 1 § SoL även för 

ett medföljande barn. I de fallen gäller för barnet bestämmelserna i 
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 socialtjänstlagen om dokumentation, vårdplan och genomförandeplan, 

liksom bestämmelserna om socialnämndens ansvar för barnet.  

Barnet stannar i normalfallet i det skyddade boendet så länge som den 

vårdnadshavare som barnet vistas tillsammans med gör det.  

Behovet av förändring 

Det förhållandet att ett medföljande barn i skyddat boende oftast inte 

beviljas någon egen insats, innebär att den socialnämnd som beviljar en 

vårdnadshavare insatsen skyddat boende inte har något ansvar enligt 

socialtjänstlagen för att barnet får god vård i boendet. Socialnämnden har 

inte heller något ansvar enligt socialtjänstlagen för att barnet under 

vistelsen exempelvis får lämplig utbildning eller insatser från hälso- och 

sjukvården. Inte heller ansvarar socialnämnden enligt socialtjänstlagen för 

att följa barnets vistelse i det skyddade boendet, eller för att följa upp 

barnets behov av stöd efter vistelsen i det skyddade boendet. Det barn som 

följer med en förälder till ett skyddat boende gör det i stället under ansvar 

av den vårdnadshavare som beviljats insatsen. Det är dock vanligt att den 

våldsutsatta vårdnadshavaren har nedsatt föräldraförmåga till följd av den 

kris som hon eller han befinner sig i och därför kan sakna ork att ge barnet 

stöd och trygghet (se avsnitt 4.1.3).  

Eftersom medföljande barn inte är föremål för en insats från social-

tjänsten är det också oklart i vilken utsträckning deras vistelse i det 

skyddade boendet omfattas av IVO:s tillsynsuppdrag. Det betyder att det i 

praktiken är osäkert om IVO har uppdraget att hantera klagomål eller 

synpunkter som gäller barnets situation i skyddat boende.  

Eftersom medföljande barn inte omfattas av något ärende som rör 

vistelsen upprättas det i regel inte heller någon dokumentation om barnet 

(jfr 11 kap. 5 och 6 §§ och 7 kap. 3 § SoL). Den kommun som ansvarar 

för vårdnadshavarens vistelse kan därför inte följa upp medföljande barns 

vistelse med stöd av någon dokumentation som har upprättats i boendet. 

Inte heller går det med stöd av någon dokumentation att följa upp huruvida 

barnet är delaktigt i det som sker. Det finns inte heller någon dokumen-

tation om barnets vistelse som utgångspunkt för samverkan i social-

nämnden internt eller med andra samhällsorgan och berörda aktörer (jfr 

5 kap. 1 a § SoL). Enskilda som har vistats i ett skyddat boende som barn 

och som senare i livet vill ta del av socialtjänstdokumentation från denna 

tidsperiod, saknar därför vanligen denna möjlighet till kunskapsinhämt-

ning.  

Som konstateras i avsnitt 4.3.2 får barn i skyddat boende ofta inget eller 

endast bristfälligt stöd. Även tillgången till skolgång och hälso- och 

sjukvård brister. De allra flesta barn i skyddat boende har antingen 

bevittnat eller själva utsatts för våld, vilket innebär att de är brottsoffer. 

Bristen på stöd och hjälp är särskilt allvarlig med tanke på de kända 

konsekvenserna av att som barn bevittna eller själv utsättas för våld (se 

avsnitt 4.1.3). 

Skyddat boende bör vara en insats också för barnet 

För att medföljande barn ska få bättre stöd och bättre tillgång till sina 

rättigheter än vad som är fallet i dag bör skyddat boende vara en individuell 

insats som också riktar sig till det medföljande barnet. Det är inte 
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tillräckligt att allt ansvar för barnet faller på den våldsutsatta 

vårdnadshavaren, som själv ofta befinner sig i kris.  

På motsvarande sätt som gäller för barn som placeras enligt social-

tjänstlagen utanför det egna hemmet, bör det vara socialnämnden som 

ansvarar för att barn i skyddat boende är trygga och säkra och att de även 

i övrigt får insatser av god kvalitet. Nämnden bör också ansvara för att 

följa upp barnet såväl under som efter vistelsen i det skyddade boendet.  

Sigtuna kommun efterfrågar alternativ till att barnet placeras i det 

skyddade boendet med stöd av socialtjänstlagen. Ett alternativ som har 

övervägts av utredningen är att det medföljande barnet utreds och får ett 

beslut på en stöd- och hjälpinsats i det skyddade boendet, t.ex. samtalsstöd, 

utan att insatsen skyddat boende omfattas. Ett sådant beslut är möjligt att 

fatta redan med stöd av befintlig lagstiftning. Som utredningen konstaterar 

innebär det dock att barnet inte synliggörs som rättighetsbärare när det 

gäller själva insatsen skyddat boende. Som Advokatsamfundet pekar på, är 

individuella beslut en förutsättning för att utsatta barn ska synliggöras 

utifrån sina egna behov och för att socialnämnden ska kunna följa barnet 

före, under och efter insatsen. Det saknas därför alternativ till att barnet får 

ett eget placeringsbeslut, om barnet samtidigt ska vara en rättighetsbärare. 

Det finns således ett behov av att det av socialtjänstlagen framgår att 

även barn till en vårdnadshavare som beviljas en insats i form av skyddat 

boende kan placeras där. Införandet av en ny placeringsform för medfölj-

ande barn innebär, i motsats till vad JO befarar, att barnet kommer att få 

ett eget beslut om insatsen. Beslutet bör föregås av en individuell 

behovsprövning för barnet.  

Den nya placeringsformen för med sig, så som bl.a. Malmö kommun 

påpekar, att administrationen i form av bl.a. handläggning kommer att öka 

hos socialnämnden. Den administrativa bördan måste dock vägas emot de 

påtagliga vinster i form av ökad rättssäkerhet som uppstår för barnet. Barn 

i skyddat boende har en utsatthet som har stora likheter med den situation 

som är kännetecknande för barn som placeras utanför det egna hemmet i 

andra former. Exempelvis visar forskningen att barn i skyddat boende har 

eftersatt hälsa och tandvård, på motsvarande sätt som gäller för barn som 

är placerade enligt socialtjänstlagen eller lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU, i dag (se avsnitt 4.1.3).  

För barn som placeras utanför det egna hemmet har socialnämnden 

enligt 6 kap. SoL ett uttalat ansvar. Det saknas skäl att i detta avseende 

behandla barn i skyddat boende annorlunda än barn som placeras utanför 

det egna hemmet i andra former. Se vidare avsnitt 6.1.3 nedan.  

Som redogörs för ovan, inleder socialnämnden i regel en utredning för 

de barn som följer med en vårdnadshavare i skyddat boende enligt 11 kap. 

1 och 2 §§ SoL. Eftersom socialnämnden redan i dag inleder utredningar 

för dessa barn, delas inte Vingåkers kommuns och Kvinnofrontens farhåga 

om att en utredning som inleds med anledning av att barnet kan beviljas 

en egen insats i form av placering i skyddat boende kommer att medföra 

att våldsutsatta föräldrar avhåller sig ifrån att söka skydd.  
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 Ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen kräver vårdnadshavarnas 
samtycke 

Som ovan framgått ska skyddat boende beviljas efter en individuell 

behovsprövning enligt 4 kap. 1 § SoL. En insats som beslutas enligt 

socialtjänstlagen är frivillig, vilket innebär att båda vårdnadshavarnas 

samtycke krävs och om barnet har fyllt 15 år, från barnet självt.  

I avsnitt 6.2.1 redogörs för skälen till att en särskild reglering behövs för 

att även möjliggöra att ett barn som står under gemensam vårdnad vid 

behov kan placeras tillsammans med en vårdnadshavare i ett skyddat 

boende när samtycke från den andre vårdnadshavaren saknas.  

Beslut om placeringen kan fattas akut 

Precis som Barnombudsmannen påpekar, uppstår behovet av skydd ofta 

akut. På motsvarande sätt som gäller för vuxna kan socialnämnden i fråga 

om medföljande barn omedelbart fatta beslut om att placera barnet i 

skyddat boende. Om behovet uppstår under jourtid, t.ex. en helg, fattas 

beslutet av kommunens socialjour. Socialtjänsten kan alltså inleda en ut-

redning, bevilja bistånd till skyddat boende och parallellt fortsätta utred-

ningen om barnets behov av stöd och skydd. 

Barnet ska vara delaktigt  

Det framgår av 11 kap. 10 § SoL att när en åtgärd rör ett barn ska barnet 

få relevant information. Ett barn ska enligt samma bestämmelse ges 

möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte 

framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möj-

ligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas 

betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Vid en 

utredning om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd får barnet 

vidare höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnads-

havaren är närvarande. 

I linje med vad Linköpings universitet (Barnafrid) framhåller, är det 

viktigt att barnets inställning till placeringen klargörs. Det framgår också 

av 1 kap. 2 § SoL att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som 

rör barn och att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut 

eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Till skillnad 

från Unicef Sverige anses att det saknas behov av tydligare lagkrav för att 

tillgodose barnets rätt till delaktighet vid utredningen om barnets behov av 

skyddat boende. 

Att barn och vuxna som kommer i kontakt med socialtjänsten vid behov 

har rätt till teckenspråkstolk följer av 13 § förvaltningslagen (2017:900). 

Det behövs därför inte, såsom Specialpedagogiska myndigheten föreslår, 

något ytterligare tydliggörande av denna rättighet.  

Krav på kompetens inom socialtjänsten 

I linje med vad bl.a. Unizon lyfter fram, är det avgörande att det inom 

socialtjänsten finns adekvat kunskap och kompetens. Bristande kompetens 

och arbetsformer kan enligt organisationen leda till fel insatser, exempel-

vis att bedömningen blir att barnet ska stanna i ursprungshemmet med 

följden att mamman väljer bort insatsen för egen del. För utförande av 
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uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbild-

ning och erfarenhet (3 kap. 3 § SoL). Särskilda krav gäller dessutom inom 

socialtjänsten för viss handläggning som rör barn och unga (se 3 kap. 3 a § 

SoL). Sedan 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer obligatorisk bl.a. i socionomutbildningen. Det finns alltså ett 

regelverk på plats som ska säkerställa kompetensen inom socialtjänsten. 

6.1.2 Endast barn som följer med en vuxen 

vårdnadshavare ska få placeras i skyddat boende 

Utkastets förslag: Socialnämnden får besluta att ett barn ska placeras 

i ett skyddat boende om barnet placeras där tillsammans med en vuxen 

vårdnadshavare.  
 

Utredningens förslag överensstämmer med utkastets förslag.  

Remissinstanserna: Endast några få remissinstanser kommenterar 

utredningens förslag om att barnet endast får placeras i skyddat boende 

tillsammans med en vårdnadshavare. Förvaltningsrätten i Umeå fram-

håller att behov av skydd på grund av hot eller våld kan föreligga även för 

barn som har en underårig vårdnadshavare. Sådana barn och vårdnads-

havare är hänvisade till andra placeringsformer såsom HVB eller familje-

hem för vilka socialnämnden saknar möjlighet att besluta om placering i 

strid med ena vårdnadshavarens vilja. Även Riksdagens ombudsmän (JO) 

anser att frågan om placering av minderåriga föräldrar i ett skyddat boende 

behöver utredas ytterligare.  

Stockholms universitet (Juridiska fakultetsnämnden) anför att familje-

konstellationer kan se olika ut och att det i bedömningen av riskerna med 

att låta en person som inte är barnets vårdnadshavare fly tillsammans med 

barnet till ett skyddat boende bör vägas in att exempelvis ett styvsyskon 

och en styvförälder kan utgöra en betydande trygghet för barnet. Även 

Rädda Barnen och Barnens rätt i samhället (Bris) anser att det inte kan 

uteslutas att barn behöver placeras med en annan för barnet viktig vuxen 

som inte är vårdnadshavare. Barnombudsmannen avstyrker förslaget att 

barn endast ska få placeras tillsammans med en vårdnadshavare, med 

motiveringen att det kan finnas situationer där barnet – för att få sin rätt 

till skydd och stöd tillgodosedd – kan behöva följa med en vuxen person 

som inte är vårdnadshavare till det skyddade boendet, exempelvis en 

boendeförälder eller styvförälder. 

Promemorians förslag överensstämmer med utkastets förslag. 

Remissinstanserna: Endast några få remissinstanser kommenterar 

promemorians förslag. Barnombudsmannen, Barnens rätt i samhället 

(Bris) och Rädda Barnen vidhåller att medföljande barn i skyddat boende 

ska kunna placeras tillsammans även med en omsorgsperson som inte är 

barnets vårdnadshavare.  

Skälen för utkastets förslag 

Barn med egna skyddsbehov 

Barn kan vara utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående på ett 

sätt som kan medföra behov av insatser som liknar behoven hos vålds-
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 utsatta vuxna. Så kan exempelvis vara fallet när ett barn utsätts för heders-

relaterat våld eller förtryck. Våldet kan utövas av en eller flera i familjen 

och ha sin grund i normer och värderingar som inskränker en flickas eller 

pojkes möjligheter, t.ex. vad gäller val av partner eller att leva ett liv som 

andra tonåringar. Minderåriga personer som utsätts för våld eller andra 

övergrepp till följd av hedersrelaterat våld eller förtryck, eller i en egen 

partnerrelation är mycket utsatta. Barn med skyddsbehov kan också själva 

vara vårdnadshavare. 

Barn utan medföljande vårdnadshavare bör få vård i befintliga 
placeringsformer 

Det framgår av föräldrabalken att barn har rätt till omvårdnad, trygghet 

och en god fostran. I första hand är det barnets vårdnadshavare som ska se 

till att barnet får detta (6 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken). I de fall då 

vårdnadshavaren inte förmår skydda barnet från våldet, eller utgör orsaken 

till våldsutsattheten såsom kan vara fallet vid hedersrelaterat våld och för-

tryck, kan barnet behöva placeras utanför det egna hemmet. Enligt nu-

varande bestämmelse kan barn placeras utanför det egna hemmet i 

jourhem, familjehem, HVB eller stödboende (6 kap. 1 § SoL). 

Skyddsbehövande minderåriga personer som placeras utanför det egna 

hemmet har ofta stora behov som ställer omfattande krav på boendet, 

exempelvis i form av personal som finns på plats dygnet runt. I likhet med 

utredningen, görs bedömningen att våldsutsatta minderåriga personer som 

är i behov av vård därför bör tas emot i någon av de befintliga placerings-

formerna för barn. Som framgår av utredningen finns det i dag familjehem, 

HVB och stödboenden som är inriktade på att ge skydd till just denna 

målgrupp.  

Om det finns samtycke från vårdnadshavarna och, om barnet har fyllt 

15 år, från barnet självt, kan socialnämnden placera barnet utanför det 

egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen. Om det saknas samtycke, kan 

nämnden besluta om placeringen med stöd av lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU, förutsatt att 

kriterierna för vård som framgår av 2 och 3 §§ LVU är uppfyllda (se vidare 

avsnitt 6.2.2). Våldsutsatta minderåriga personer som inte följer med en 

vårdnadshavare till skyddat boende bör således även fortsättningsvis vid 

behov tas emot inom ramen för befintliga placeringsformer för barn, och 

inte i ett skyddat boende i den form som förslås regleras i detta utkast till 

lagrådsremiss.  

Barn bör endast kunna placeras i skyddat boende tillsammans med en 
vårdnadshavare  

Utredningen har övervägt frågan om huruvida barn ska kunna vara 

medföljande till någon annan vuxen än vårdnadshavaren. Det kan t.ex. 

finnas styvsyskon i den våldsutsattas familj, och ur barnens perspektiv kan 

det finnas starka skäl för att syskonskaran ska hållas ihop även vid den 

tillfälliga boendetid som skyddat boende ska utgöra. Det kan också, såsom 

Stockholms universitet (Juridiska fakultetsnämnden), Barnombuds-

mannen, Rädda Barnen och Bris anför, uppkomma situationer där en för-

älder som inte har del i vårdnaden, eller andra personer än föräldrar som 

tagit hand om barnet, och som söker hjälp genom placering i skyddat 
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boende. I detta utkast görs samma bedömning som utredningen, dvs. att 

det finns flera faktorer som talar emot en sådan ordning. En vårdnads-

havare har bestämmanderätten över barnet i enlighet med 6 kap. 11 § 

föräldrabalken och har ansvar för att barnets behov av omvårdnad m.m. 

tillgodoses. Det kan innebära praktiska svårigheter i det skyddade boendet 

om det inte finns någon vårdnadshavare på plats som, när så krävs, kan 

fatta beslut i angelägenheter som rör barnet. Även andra frågor 

uppkommer som rör barnets relation till den vuxne skyddssökande. Om 

det exempelvis gäller en förälder som inte är vårdnadshavare behöver den 

bakomliggande orsaken till att föräldern inte längre är barnets 

vårdnadshavare beaktas. Gäller det en vuxen som varken är barnets 

vårdnadshavare eller förälder väcks frågor om vilket förhållande som den 

vuxne har till barnet som skulle kunna motivera att barnet följer med 

personen till boendet, samt om det kan finnas motstående intressen mellan 

den vuxne i förhållande till barnet. Som anges i utredningen handlar det 

sannolikt om få fall där den som ska placeras tillsammans med barnet inte 

samtidigt är barnets vårdnadshavare. När så trots allt är fallet har 

socialnämnden möjlighet att överväga och vidta andra lösningar än 

placering i skyddat boende. Barnets bästa ska särskilt beaktas vid åtgärder 

som rör barn och att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid 

beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser (1 kap. 

2 § SoL).  

Frågan om att ett barn kan ha vuxna i sin närhet som i praktiken tar ett 

föräldraansvar för barnet har uppmärksammats även i andra sammanhang. 

I juni 2022 överlämnade Utredningen om en föräldraskapsrättslig lag-

stiftning för alla sitt betänkande Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd 

för barns familjeliv (SOU 2022:38). Utredningens förslag har remitterats. 

Frågan om huruvida andra vuxna än barnets vårdnadshavare ska kunna 

fatta vissa beslut kring ett barn utöver det som lagstiftningen medger i dag, 

bör lämpligen behandlas i ett större sammanhang än vad som detta utkast 

till lagrådsremiss omfattar.  

Mot bakgrund av det nu anförda bör ett barn endast kunna följa med en 

vårdnadshavare till skyddat boende. Som närmare utvecklas i det följande 

bör barnets vårdnadshavare dessutom vara vuxen.  

Vårdnadshavaren bör vara vuxen 

I detta utkast till lagrådsremiss föreslås en särskild reglering som innebär 

att barn ska kunna följa med en vårdnadshavare i skyddat boende även när 

det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren (se avsnitt 6.2.1). 

Även utredningen föreslog en sådan reglering, men med en utformning 

som skiljer sig från utkastets förslag. Såsom Förvaltningsrätten i Umeå 

påpekar, kommer den särskilda reglering när det saknas samtycke från den 

andra vårdnadshavaren inte att vara tillämplig för våldsutsatta minderåriga 

med medföljande egna barn. Det har, vilket JO efterfrågar, närmare över-

vägts om och hur situationen bör regleras när en minderårig vårdnads-

havare har behov av ett skyddat boende. Även när våldsutsatta minderåriga 

personer har egna barn ansvarar vårdnadshavaren för barnet med stöd av 

6 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken. Det kan därmed konstateras att det 

förhållandet att ett barn självt är förälder inte förändrar vårdnadshavarens 

ansvar gentemot den minderårige föräldern. Utgångspunkten är, precis 
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 som är fallet när det gäller våldsutsatta minderåriga personer utan barn, att 

det är den minderåriga vårdnadshavarens egna vårdnadshavare som i 

första hand ansvarar för sitt barns trygghet och säkerhet. Som nämns ovan 

är minderåriga som utsätts för hot, våld eller andra övergrepp ofta mycket 

utsatta. I ännu högre grad torde det vara fallet när det gäller minderåriga 

vårdnadshavare. Minderåriga vårdnadshavare som har behov av vård 

utanför det egna hemmet bör därför – med eller utan det egna barnet – tas 

emot i någon av de befintliga placeringsformerna för barn.  

Om den minderåriga vårdnadshavaren behöver placeras utanför det egna 

hemmet tillsammans med barnet kan socialnämnden, om det finns sam-

tycke från barnets vårdnadshavare, och när barnet har fyllt 15 år från 

barnet självt, besluta om placeringen med stöd av socialtjänstlagen. När 

det gäller placeringen av den minderåriga vårdnadshavarens barn, förut-

sätter det dock att barnets andra vårdnadshavare samtycker till place-

ringen. Skulle det saknas ett sådant samtycke, kan nämnden besluta om 

placeringen med stöd av LVU, förutsatt att kriterierna för vård som 

framgår av 2 och 3 §§ LVU är uppfyllda.  

Sammanfattning 

I avsnitt 5.1 föreslås att skyddat boende förs in i socialtjänstlagen som en 

boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld 

eller andra övergrepp. Bestämmelsen omfattar även barn. För att stärka 

barns rättigheter ska det införas en särskild bestämmelse om mottagande 

av barn i skyddat boende. Av bestämmelsen ska framgå att socialnämnden 

får besluta att placera ett barn i skyddat boende under förutsättning att 

barnet placeras där tillsammans med en vuxen vårdnadshavare som också 

beviljas insatsen. Eftersom boendeinsatser enligt socialtjänstlagen är 

frivilliga insatser kan ett barn beviljas en placering i skyddat boende med 

stöd av de förslagna bestämmelserna endast med samtycke från barnets 

vårdnadshavare. I avsnitt 6.2 föreslås en särskild reglering när den 

vårdnadshavare som inte placeras tillsammans med barnet inte ger sitt 

samtycke till placeringen i skyddat boende. 

6.1.3 Socialnämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen 

för att tillgodose barnets behov av stöd- och 

hjälpinsatser 

Utkastets förslag: Socialnämnden ska medverka till att ett barn i 

skyddat boende får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma 

uppväxtförhållanden, verka för att barnet får lämplig utbildning och den 

hälso- och sjukvård som barnet behöver samt lämna vårdnadshavarna 

och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Social-

nämnden ska även lämna dem som vårdar barnet råd, stöd och annan 

hjälp som de behöver.  

Socialnämnden ska noga följa vården av barnet främst genom 

regelbundna personliga besök i det hem där barnet vistas, enskilda 

samtal med barnet, samtal med den eller dem som tagit emot barnet i 

sitt hem och samtal med vårdnadshavarna. Socialnämnden ska särskilt 
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uppmärksamma barnets hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång 

samt relationer till anhöriga och andra närstående. 

Det ska finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare 

som ansvarar för kontakterna med barnet. Socialsekreteraren ska 

besöka barnet regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån 

barnets behov och önskemål. 
 

Utredningens förslag överensstämmer med utkastets förslag.  

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig över förslaget att 

socialnämnden ska verka för att barnet får god vård och fostran, skolgång 

och hälso- och sjukvård tillstyrker eller har inget att invända emot det. 

Linköpings universitet (Barnafrid) anser att förslaget är glädjande då detta 

är en grupp barn som i många fall stått utan hjälp och stöd eller behandling. 

Unicef Sverige tror att förslaget kan vara avgörande för barnets hälsa och 

utveckling på såväl kort som lång sikt.  

Ingen remissinstans kommenterar särskilt förslaget om att social-

nämnden ska lämna råd stöd m.m. till vårdnadshavare och dem som vårdar 

barnet. 

Endast några få remissinstanser uttalar något om förslaget om att det ska 

finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar 

för kontakterna med barnet. Malmö kommun är positiv till förslaget, men 

ser också risker för att administrationen för socialsekreterarna ökar 

ytterligare. Köpings kommun ställer sig negativ till förslaget om särskild 

socialsekreterare. Enligt kommunen bör detta inte vara ett krav eftersom 

barnet är placerat tillsammans med en vårdnadshavare och därför inte har 

samma behov av en särskilt utsedd socialsekreterare som barn i andra 

placeringsformer. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som avstyrker 

förslaget om att en särskild socialsekreterare ska utses, uttrycker en 

liknande uppfattning.   

Unicef Sverige anser att bristande samverkan är en av de största 

utmaningarna vad gäller genomförandet av barnets rättigheter i praktiken. 

Därför bör enligt organisationen ansvarsfördelningen inom och mellan 

myndigheter vad gäller barn i skyddat boende förtydligas i lag eller 

föreskrifter.  

Promemorian behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag 

Socialnämnden ska tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser  

För att barn i skyddat boende ska få sina rättigheter tillgodosedda föreslår 

utredningen att socialnämnden, på motsvarande sätt som gäller för barn 

som är placerade utanför hemmet i andra former, ska medverka till att barn 

i skyddat boende får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma 

uppväxtförhållanden, verka för att de får lämplig utbildning, verka för att 

de får den hälso- och sjukvård som de behöver och lämna vårdnadshavarna 

och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver (6 kap. 7 § SoL). 

Utredningen föreslår också att socialnämnden i fråga om barn i skyddat 

boende ska lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp 

som de behöver, på motsvarande sätt som gäller för barn som vårdas i ett 

familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende (6 kap. 
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 7 a § SoL). Enligt utredningen främjar det samverkan mellan social-

nämnden och det skyddade boendet att socialtjänsten vid behov kan bistå 

personalen i det skyddade boendet i enlighet med vad som anges i 

bestämmelsen. I likhet med utredningen, bedöms att barn som vistas i 

skyddat boende ska omfattas av de nu nämnda bestämmelserna.  

Socialnämnden ska följa barnets vistelse i det skyddade boendet 

Det framgår av 6 kap. 7 b § SoL att socialnämnden noga ska följa vården 

av de barn och unga som vårdas i familjehem, jourhem, stödboende eller 

hem för vård eller boende. Socialnämnden ska följa vården genom regel-

bundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas och 

genom enskilda samtal med barnet eller den unge, samtal med den eller 

dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem och samtal med vård-

nadshavarna. Nämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den 

unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till 

anhöriga och andra närstående. Bestämmelsen bör omfatta även barn och 

unga som vistas i skyddat boende. Det är viktigt att socialnämnden redan 

före eller i ett tidigt skede av barnets placering i skyddat boende upp-

märksammar barnets behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården samt hur barnets skolgång ska säkerställas under tiden på det 

skyddade boendet. Det är likaså avgörande att redan i ett tidigt skede börja 

planera för tiden efter vistelsen i det skyddade boendet. Eftersom barnets 

insatser ska samordnas med många olika aktörer är det viktigt att det finns 

en person hos socialtjänsten som tar ansvar för att barnets behov och 

rättigheter tillgodoses. Det finns annars en uppenbar risk att det återigen 

blir barnets vårdnadshavare som får stå i fokus för socialtjänstens insatser. 

Bestämmelsen gäller i sin nuvarande utformning även för unga, vilket får 

till följd att även unga som placeras i skyddat boende kommer att omfattas.  

Enligt 1 kap. 2 § tredje stycket SoL avses med barn varje människa 

under 18 år. Det finns dock ingen definition i socialtjänstlagen av be-

greppet unga. I förarbetena anges att socialnämndens ansvar när det gäller 

omsorger om barn och ungdom sträcker sig från insatser för de minsta 

barnen till insatser för ungdomar upp till 20-årsåldern. När det gäller 

allmänt förebyggande och stödjande arbete så har lagstiftaren inte velat 

lägga fast någon åldersgräns uppåt (se prop. 1979/80:1 s. 254). Tidigare 

användes såväl uttrycket ungdomar som unga i socialtjänstlagen, men 

numera är ordet ungdomar utbytt mot ordet unga, utan att någon ändring i 

sak avses (se prop. 2015/16:43). 

Att skyddat boende omfattas av de bestämmelser som gäller för barn och 

unga som placeras utanför hemmet i andra former innebär att barn som är 

placerade i skyddat boende kommer att omfattas av begreppet vård. Det-

samma gäller, i fråga om bestämmelsen i 6 kap. 7 b § SoL, även för unga 

som vistas i skyddat boende. Begreppet vård är inte definierat i lag-

stiftningen.  

Utredningen om tvångsvård för barn och unga hade i uppdrag att se över 

terminologin (dir. 2012:79). I sitt delbetänkande bedömde utredningen att 

begreppet vård bör användas som ett övergripande begrepp för insatser 

och åtgärder enligt en viss lagstiftning, i detta sammanhang, placering 

utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen eller LVU. Utredningen 

kom fram till att innehållet i vården kan vara omvårdnad, fostran, stöd, 



  

  

 

94 

tillsyn eller behandling (SOU 2014:3 s. 145). Utredningen presenterade 

förslag till författningsändringar i syfte att klargöra begreppet. Dessa ledde 

dock inte till några lagändringar. Den utredning som detta utkast till 

lagrådsremiss delvis grundar sig på bedömde att barn och unga som tas 

emot i skyddat boende omfattas av begreppet vård. Det finns inte 

anledning att nu göra en annan bedömning av begreppet vård än vad som 

gjorts tidigare. Barn och unga som tas emot i skyddat boende får således 

anses omfattas av begreppet vård.  

Det ska finnas en särskilt utsedd socialsekreterare  

På motsvarande sätt som socialnämnden utser en särskild socialsekreterare 

som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge vid vård i 

familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende, bör detta gälla 

även för barn som placeras i skyddat boende. Det föreslås därför att 

skyddat boende ska omfattas av bestämmelserna i 6 kap. 7 c § SoL. Be-

stämmelsen gäller i sin nuvarande utformning även för unga, vilket får till 

följd att även unga som beviljas plats i skyddat boende kommer att 

omfattas. Som beskrivs av utredningen, har barnets vårdnadshavare i 

skyddat boende ofta av naturliga skäl en nedsatt föräldraförmåga vilket 

kan få som konsekvens att barnet är utelämnat till sig själv. I likhet med 

utredningen och i motsats till bl.a. SKR, görs bedömningen att även med-

följande barn i skyddat har behov av att en särskilt utsedd socialsekreterare 

utses. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att tanken med barnets 

eller den unges särskilt utsedda socialsekreterare framför allt är att handla 

i barnets eller den unges intresse. Kommunerna bör sträva efter att ha 

skilda socialsekreterare för kontakterna med barnet eller den unge 

respektive med familjehemmet eller hemmet för vård eller boende 

(prop. 2012/13:10 s. 80). När det gäller barns vistelse i skyddat boende 

delas utredningens bedömning att det i allmänhet är naturligt att den 

särskilt utsedda socialsekreteraren är densamma som utreder barnet. På så 

sätt undviks eventuella dubbla roller eller dubbelarbete i förhållande till 

barnet. På samma sätt torde det vara lämpligt att den särskilt utsedda 

socialsekreteraren håller i interna och externa kontakter och ser till att 

insatserna är samordnade utifrån barnet behov. Det kan bl.a. innebära att 

hålla i kontakten med båda vårdnadshavarna, se till att respektive insatser 

till dessa är samordnade, ansvara för kontakterna med det skyddade 

boendet och verka för att barnet får de insatser, den hälso- och sjukvård 

och skolgång som barnet har rätt till.  

Inga nya bestämmelser behövs för att säkerställa samverkan 

Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 

illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs 

(5 kap. 1 a § SoL). Samverkan kan och behöva ske med exempelvis skola, 

polis, kvinnojourer och hälso- och sjukvårdsaktörer. Socialtjänsten och 

regionen ska, när den enskilde har behov av insatser både från hälso- och 

sjukvården och från socialtjänsten, upprätta en individuell plan, dvs. en 

s.k. SIP – samordnad individuell plan – (2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § 

hälso- och sjukvårdslagen [2017:30], förkortad HSL). Bestämmelsen kan 

alltså komma att bli tillämplig när barn i skyddat boende har behov av 

insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården, Föreskrifter och 
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 allmänna råd om samverkan i ett enskilt ärende som rör våld i nära 

relationer finns också i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer. Socialstyrelsen har beslutat om 

nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära 

relationer som träder i kraft den 1 november 2022. Den nya författningen, 

som ersätter SOSFS 2014:4, innebär dock ingen förändring i sak i fråga 

om samverkan. Mot bakgrund av det regelverk som redan finns i fråga om 

samverkan i ärenden som rör barn, delas inte den bedömning som Unicef 

Sverige gör i fråga om behov av ytterligare reglering.   

6.1.4 Överväganden om fortsatt placering var sjätte 

månad 

Utkastets förslag: Socialnämnden ska minst en gång var sjätte månad 

överväga om barnets placering fortfarande behövs och hur vården bör 

inriktas och utformas. 
 

Utredningens förslag överensstämmer i sak med utkastets förslag. Till 

skillnad från utredningen föreslås i utkastet att skyldigheten för nämnden 

att överväga placeringen ska tydliggöras i lagtexten. 

Remissinstanserna: Endast några få remissinstanser yttrar sig över 

förslaget. Köpings kommun bedömer att det är viktigt att socialnämnden 

får möjlighet att följa upp ett barns situation efter en placering i skyddat 

boende. Linköpings universitet (Barnafrid) är positiv till förslaget men 

anser att övervägandena bör göras i tätare intervaller.  

Promemorian behandlar inte frågan.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag: Det framgår av 6 kap. 8 § SoL att när ett 

barn vårdas med stöd av socialtjänstlagen i ett annat hem än det egna ska 

socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården 

fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. Utredningen 

framhåller att skyddat boende ska vara en tillfällig insats och att det bör 

eftersträvas att vistelsen inte överstiger tre till fem månader. Skulle dock 

så bli fallet anser utredningen att socialnämnden behöver, på motsvarande 

sätt som gäller för övriga placeringsalternativ i socialtjänstlagen, överväga 

om placeringen fortfarande behövs.  

Det bör eftersträvas att en placering ska bli så kort som möjligt och inte 

vara längre än vad som är nödvändigt. Bestämmelsen i 6 kap. 8 § SoL om 

att vården ska övervägas minst en gång var sjätte månad bör därför gälla 

också barn i skyddade boenden. I motsats till vad Linköpings universitet 

(Barnafrid) anser, bör intervallerna för övervägande av barnets placering 

i skyddat boende inte göras med tätare intervaller än vad som gäller för 

barn som är placerade utanför hemmet i andra former.  
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6.1.5 Uppföljning av barnets situation när placeringen 

har upphört 

Utkastets förslag: Socialnämnden ska få besluta om uppföljning av ett 

barns situation efter det att en placering i det skyddade boendet har 

upphört om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i särskilt 

behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd 

saknas. 
 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med utkastets 

förslag. Lagtekniska förändringar har gjorts i förhållande till utredningens 

förslag. 

Remissinstanser: De remissinstanser som kommenterar förslaget 

tillstyrker eller ställer sig positiva till det. Jämställdhetsmyndigheten anser 

att en uppföljningsmöjlighet för socialnämnden är av stor vikt för att säkra 

barns rätt till en uppväxt fri från våld. Köpings kommun anser att 

möjligheten till uppföljning är viktig för att kunna följa situationen när den 

våldsutsatta väljer att återvända till våldsutövaren. Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjej-

jourer i Sverige (Roks) uttrycker en liknade uppfattning.  

Promemorian behandlar inte frågan.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan. 

Skälen för utkastets förslag: Enligt 11 kap. 4 b § SoL får socialnämn-

den besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering 

enligt socialtjänstlagen i familjehem eller HVB har upphört. En förut-

sättning för en sådan uppföljning enligt denna bestämmelse är att barnet, 

utan att förhållanden som kan föranleda ett beslut om tvångsvård 

föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men 

samtycke till sådan åtgärd saknas. Bestämmelsen syftar, förutom till 

fortsatt uppsikt över barnets förhållanden, till fortsatt motivationsarbete 

för att möjliggöra de insatser till barnet som socialnämnden anser behövs 

(prop. 2012/13:10 s. 134). Bestämmelsen bör på motsvarande sätt gälla 

även efter det att en placering av ett barn i ett skyddat boende har upphört. 

Bestämmelsen skulle exempelvis, såsom bland andra Köpings kommun 

lyfter, kunna aktualiseras i de fall då en våldsutsatt flyttar tillbaka till 

våldsutövaren efter en vistelse i skyddat boende, när omständigheterna är 

sådana att vård enligt LVU inte är uppfyllda.  
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 6.2 Placering av barn i skyddat boende när 

samtycke från båda vårdnadshavarna saknas 

6.2.1 Det finns behov av att kunna placera barn i 

skyddat boende även när det saknas samtycke 

från en av två vårdnadshavare 

Utkastets bedömning: För att tillgodose ett barns behov av stöd och 

skydd bör socialnämnden kunna placera ett barn i skyddat boende 

tillsammans med en vårdnadshavare även om det saknas samtycke från 

den andra vårdnadshavaren.  
 

Utredningens och promemorians bedömning överensstämmer med 

utkastets bedömning. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrar sig instämmer 

i bedömningen, däribland Göteborgs kommun, Akademikerförbundet SSR 

och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Unicef Sverige anser att 

barnets rätt att skyddas mot våld måste gå före den våldsutövande 

förälderns rätt att besluta om barnet i dessa lägen. Linköpings universitet 

(Barnafrid) uttrycker en liknande åsikt. Jämställdhetsmyndigheten anser 

att socialnämndens möjlighet att fatta beslut om ett barns placering med 

endast en av två vårdnadshavares samtycke kommer att få avgörande 

betydelse för barns möjligheter till skydd. Myndigheten för delaktighet 

(MFD) menar att ett förtydligande av situationen för medföljande barn i 

skyddat boende bidrar positivt till att minska de negativa effekter som 

upplevelser av våld kan ha på barns psykiska och fysiska hälsa.  

Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete) ställer sig kritiskt 

till själva grundtanken om skyddat boende som en placering inom 

socialtjänsten. Om detta blir den rådande ordningen anser dock 

universitetet att beslut om placering av ett barn i skyddat boende ska kunna 

fattas även utan den våldsutövande förälderns samtycke. Riksorganisa-

tionen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) anser dels att 

kvinnor och barn ska få söka samhällets skydd från våld utan föregående 

beslut från socialtjänsten, dels att ett eventuellt beslut rörande barnet auto-

matiskt ska omfattas av mammans beslut.  

Skälen för utkastets bedömning: Det är angeläget att barn ska kunna 

följa med en våldsutsatt vårdnadshavare till ett skyddat boende även när 

det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. Som framgår av 

avsnitt 4.1.2 har medföljande barn i regel bevittnat våld eller själva utsatts 

för våld. Det framgår av artikel 3 i barnkonventionen att konventions-

staterna ska åta sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 

omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 

rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 

vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet. 

Enligt artikel 19 i barnkonventionen har barnet rätt till skydd mot alla 

former av våld och övergrepp. Det framgår vidare av artikel 39 i 

barnkonventionen att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder 

för att främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning 

av ett barn som har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller 

övergrepp.  
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Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken, har ett barns vårdnadshavare rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter. När ett barn har två vårdnadshavare ska dessa utöva sina 

rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet tillsammans (6 kap. 13 

§ första stycket föräldrabalken). Från den grundläggande principen om det 

gemensamma beslutsfattandet vid gemensam vårdnad finns undantag för 

speciella situationer, enligt 6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken. Om 

en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, eller sjukdom eller av någon 

annan orsak inte kan ta del i sådana beslut som rör vårdnaden och som inte 

kan skjutas upp utan olägenhet bestämmer den andra vårdnadshavaren 

ensam. En vårdnadshavare får dock inte ensam fatta beslut av ingripande 

betydelse för barnets framtid om inte barnets bästa uppenbarligen kräver 

det. Exempel på beslut av ingripande betydelse är sådana som rör barnets 

skolgång och boende (prop. 1975/76:170 s. 178).  

Om ett barn under 15 år ska kunna placeras utanför hemmet enligt 

socialtjänstlagen, krävs att barnets vårdnadshavare samtycker till insatsen. 

Om barnet har två vårdnadshavare, krävs att båda vårdnadshavarna sam-

tycker. Om barnet har fyllt 15 år, måste också barnet samtycka, se 1 kap. 

3 §, 11 kap. 10 § SoL och 1 § LVU.  

Som framgår ovan (se avsnitt 6.1.1) fattar socialnämnden i dag inte 

något beslut om insats för barnet när barnet följer med vårdnadshavaren 

till det skyddade boendet. Barnet är därmed inte föremål för någon social-

tjänstinsats. Socialtjänsten brukar dock informera den andra 

vårdnadshavaren om barnets eller barnens vistelse i det skyddade boendet 

men något samtycke inhämtas inte. I avsnitt 5.1 förslås att skyddat boende 

uttryckligen ska regleras som en boendeinsats enligt socialtjänstlagen till 

stöd och skydd för såväl skyddssökande som medföljande barn. En sådan 

placering enligt socialtjänstlagen kräver, i motsats till vad Roks framför, 

att båda vårdnadshavarna samtycker till insatsen. För att möjliggöra ett 

barns placering i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare utan 

den andres vårdnadshavarens samtycke måste det införas en reglering som 

ger socialnämnden möjlighet att besluta om placeringen även när det 

saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det är, i linje med vad 

Unicef Sverige framför, viktigt att barns rätt till skydd kan säkerställas 

även när det saknas samtycke.  

6.2.2 Bestämmelserna om ett barns placering i skyddat 

boende när det saknas samtycke från båda 

vårdnadshavarna ska regleras i en särskild lag 

Utkastets förslag: Bestämmelserna om ett barns placering i ett skyddat 

boende vid avsaknad av samtycke från den ena vårdnadshavaren ska 

regleras i en särskild lag.  

Vid beslut enligt den lagen ska det som är bäst för barnet vara av-

görande. Med barn avses varje människa under 18 år.   
 

Utredningens förslag överensstämmer inte med utkastets förslag. I 

utredningen förslås att bestämmelserna i 6 kap. 13 a § föräldrabalken om 

att socialnämnden i vissa fall får besluta att en åtgärd till stöd för ett barn 
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 får vidtas trots att bara den ena av barnets två vårdnadshavare samtycker, 

också ska omfatta en placering i skyddat boende.  

Remissinstanserna: Flera remissinstanser tillstyrker eller har inget att 

invända mot utredningens förslag, däribland Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) och Socialstyrelsen. Trollhättans kommun framhåller 

vikten av att det finns smidiga beslutsvägar när det gäller placering av barn 

i skyddat boende när våldsutövaren inte samtycker till placeringen. 

Ett antal remissinstanser avstyrker eller har starka invändningar mot 

förslaget. Riksdagens ombudsmän (JO) understryker att beslutet innebär 

en väsentlig inskränkning i den andra vårdnadshavarens bestämmanderätt 

och anser att det är oklart på vilka grunder som socialnämnden ska få fatta 

beslut när det gäller barnet som går emot en vårdnadshavares vilja. Även 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Unicef Sverige anser att det 

är oklart på vilka grunder som socialnämnden ska få fatta ett sådant beslut. 

Göteborgs kommun ifrågasätter hur socialtjänsten ska kunna skydda 

barnen utan att samtidigt anklagas för att ta den ena vårdnadshavarens 

parti. Även Sigtuna kommun väcker denna fråga och anser att en placering 

av ett barn i skyddat boende kan jämföras med ett omedelbart omhän-

dertagande enligt 6 § LVU, dock utan att beslutet är offentligt och utan rätt 

till offentligt biträde.  

Promemorians förslag överensstämmer inte med utkastets förslag. I 

promemorian föreslås i likhet med utredningen att bestämmelsen i 6 kap. 

13 a § föräldrabalken ska gälla placering i skyddat boende, men att den 

bestämmelsen ska kompletteras med en ny bestämmelse i LVU som ger 

socialnämnden möjlighet att besluta att ett barn omedelbart ska placeras 

tillsammans med en vårdnadshavare i skyddat boende utan att samtycke 

föreligger från den andra vårdnadshavaren.  

Remissinstanserna: Flera remissinstanser tillstyrker eller ställer sig 

huvudsakligen positiva till förslaget, däribland Stiftelsen Allmänna Barn-

huset och Jönköpings kommun. Justitiekanslern (JK) anser att det kan 

ifrågasättas att möjligheten att tvångsplacera barn utanför hemmet införs i 

föräldrabalken bland betydligt mindre ingripande bestämmelser. JK menar 

att det bör övervägas om inte båda beslutsformerna av placering med tvång 

regleras tillsammans, likt det förfarande som följer ett beslut om omedel-

bart omhändertagande enligt 6 § LVU. Sveriges advokatsamfund, som är 

positivt till att omedelbar placering regleras i LVU, avstyrker att en 

placering i skyddat boende ska kunna göras med stöd av bestämmelsen i 

föräldrabalken som saknar krav på bl.a. föregående domstolsprövning och 

offentliga biträden. Ytterligare flera remissinstanser, däribland JK och 

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att de rättsliga konsekvenserna 

skiljer sig stort åt beroende på om beslutet fattas med stöd av LVU eller 

med stöd av föräldrabalken bl.a. vad gäller rätten till offentligt biträde, och 

efterfrågar en motivering till det. Kammarrätten anser också att det för att 

underlätta tillämpningen bör övervägas att reglera omedelbar placering i 

skyddat boende i en egen lag. Stockholms universitet (Juridiska fakultets-

nämnden) anser att de ändringar som föreslås i sig visar ett behov av ett 

större genomgripande reformarbete där barn- och föräldrarättslig reglering 

i såväl föräldrabalken som socialtjänstlagen och LVU ses över.  

Sveriges stadsmissioner befarar att en placering i ett skyddat boende 

med stöd av tvångslagstiftningen riskerar att öka den våldsutsatta vård-

nadshavarens ambivalens att söka skydd för sig och barnet och förordar att 
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bestämmelsen om omedelbar placering i skyddat boende i stället för i LVU 

införs i föräldrabalken. Lunds kommun utrycker en liknande farhåga, lik-

som Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) 

som avstyrker förslaget.  

Skälen för utkastets förslag 

Utgångspunkter för en reglering 

Det krävs som huvudregel alltid båda vårdnadshavarnas samtycke för att 

insatser till barn ska få ges enligt socialtjänstlagen. Enligt gällande rätt är 

det för närvarande endast med stöd av LVU som socialnämnden kan 

besluta om placering utanför hemmet utan samtycke från vårdnadshavarna 

och, när barnet fyllt 15 år, krävs även samtycke från barnet självt (1 kap. 

3 §, 11 kap. 10 § SoL och 1 § LVU).  

Om ett beslut om vård inte kan avvaktas får socialnämnden besluta att 

den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas (6 § LVU). Det krävs 

då att det är sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU och 

att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den 

unges hälsa eller utveckling eller till risken för att den fortsatta utredningen 

allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. Kriterierna för att 

vård ska ges enligt LVU framgår av 2 och 3 §§ LVU. Vård ska enligt 2 § 

LVU beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 

skadas. Förutsättningarna för vård enligt 3 § LVU är att barnet eller den 

unge genom sitt eget beteende utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas.  

I förarbetena till LVU uttalas i fråga om rekvisitet påtaglig risk för skada 

bl.a. följande. För ett ingripande med stöd av lagen måste krävas att det 

inte är fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk för den unge utan 

om en klar och konkret risk för skada för den unges hälsa eller utveckling. 

Det ska gå att konstatera att risken för skada har en sådan inverkan på 

barnets hälsa eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov. Det får 

inte vara fråga om något subjektivt antagande om att barnet löper risk att 

skadas. Det måste alltså finnas konkreta omständigheter som talar för att 

det finns en risk för skada för den unges hälsa eller utveckling. I uttrycket 

”påtaglig risk för skada” ligger att det krävs mer än bara en ringa risk för 

skada (prop. 1989/90:28 s. 62, 63 och 107). 

Varken förarbetena till föräldrabalken, LVU, eller socialtjänstlagen 

belyser situationen när en vårdnadshavare som har blivit beviljad insatsen 

skyddat boende tar med gemensamma barn till boendet utan att den andra 

vårdnadshavaren lämnat sitt samtycke. Det förekommer att socialnämnden 

beslutar om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU och placerar 

barnet i ett skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Även om 

omständigheterna i det enskilda fallet kan vara nog så svåra för barnet kan 

det emellertid inte alltid förutsättas att de är sådana att det är sannolikt att 

kriterierna för vård enligt LVU är uppfyllda. I de situationer då kriterierna 

för vård enligt LVU inte är uppfyllda saknas således laglig möjlighet för 

socialnämnden att besluta att ett barn med stöd av socialtjänstlagen ska 

placeras i skyddat boende tillsammans med den ena av två vårdnadshavare 

i strid med den andra vårdnadshavarens vilja.  
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 Regleringen av barnets placering bör införas samlat i en särskild lag  

Såväl utredningen som departementspromemorian föreslår att 6 kap. 

13 a § föräldrabalken också ska omfatta en placering i skyddat boende. Av 

denna bestämmelse följer att socialnämnden får besluta att vissa åtgärder 

får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med 

hänsyn till barnets bästa. De åtgärder som avses är bl.a. behandling i öppna 

former, exempelvis samtal med en kurator eller en socialsekreterare eller 

deltagande i olika öppenvårdssamtal, som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL, 

och att utse en kontaktperson eller en kontaktfamilj i enlighet med 3 kap. 

6 b § första stycket SoL. Däremot omfattas inte placeringar utanför 

hemmet. De insatser som socialnämnden kan fatta beslut om enligt be-

stämmelsen i föräldrabalken är således av en betydligt mindre ingripande 

karaktär än vad en placering utanför det egna hemmet är. I likhet med vad 

bl.a. JK påpekar, finns det betänkligheter med att en bestämmelse om ett 

barns placering i skyddat boende införs i föräldrabalken bland betydligt 

mindre ingripande åtgärder.  

I departementspromemorian föreslås därutöver att bestämmelsen i för-

äldrabalken ska kompletteras med bestämmelser om ett barns omedelbara 

placering i skyddat boende. Bestämmelserna föreslås införas i LVU med 

förfarandet om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU som förlaga. 

Enligt promemorian ska bestämmelserna syfta till att tillgodose barns 

behov av omedelbart stöd och skydd när en placering inte kan avvaktas 

och samtycke från den andra vårdnadshavaren före placeringen inte kan 

inhämtas eller saknas. Införandet av nu nämnda reglering i LVU motiveras 

i promemorian bl.a. med att det i LVU finns handläggningsregler för 

omedelbara omhändertaganden som säkerställer viktiga rättssäkerhets-

aspekter ur såväl barnets som vårdnadshavarnas perspektiv. Hit hör 

exempelvis regler om att underställa förvaltningsrätten socialnämndens 

beslut, om tidsfrister för domstolens handläggning och om förordnande av 

offentligt biträde. Såsom bl.a. Advokatsamfundet pekar på, kan det 

konstateras att dessa regler saknas vid en placering av barnet med ett 

eventuellt stöd av bestämmelser i föräldrabalken. Såsom flera remiss-

instanser också har uppmärksammat, däribland Kammarrätten i 

Stockholm, blir skillnaden i rättsliga konsekvenser således stor beroende 

på om beslutet skulle fattas med stöd av en ny bestämmelse i föräldra-

balken eller LVU.  

I likhet med JK görs bedömningen att möjligheten för socialnämnden att 

besluta om omedelbar placering utan samtycke från båda vårdnadshavarna 

och nämndens möjlighet att besluta om att placera ett barn i ett skyddat 

boende utan båda vårdnadshavarnas samtycke bör regleras tillsammans.  

Det har övervägts om regleringen bör införas samlat i LVU. Såsom 

konstateras i departementspromemorian, innebär det förhållandet att 

socialnämnden ges en befogenhet att få besluta att ett barn som har två 

vårdnadshavare ska följa med den ena vårdnadshavaren till ett skyddat 

boende utan samtycke från den andra vårdnadshavaren ett förfarande som 

å ena sidan har stora likheter med vård enligt LVU. Å andra sidan är 

situationen i samband med en placering i skyddat boende förenad med 

särskilda förtecken eftersom barnets behov av insatsen i skyddat boende 

alltid aktualiseras samtidigt som barnets ena vårdnadshavare tillsammans 

med barnet söker skydd och därmed aktivt också försöker skydda barnet i 
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den aktuella situationen. Ett barns placering i skyddat boende skiljer sig 

dessutom i vissa delar åt jämfört med hur regleringen i LVU är utformad 

t.ex. att placeringen inte utgör vård enligt LVU och att en placering alltid 

förutsätter att barnet är placerad tillsammans med en vårdnadshavare som 

samtycker till placeringen. Dessa omständigheter talar för att regleringen 

ska införas i en särskild lag. Det krävs dessutom en relativt omfattande 

reglering för att säkerställa barns rättigheter och situation i skyddat boende 

när det saknas samtycke från en av barnets vårdnadshavare. Att be-

stämmelserna finns samlade i en särskild lag gör regleringen lättare att 

överblicka och därmed, i linje med vad Kammarrätten i Stockholm 

framför, underlätta tillämpningen. Vid denna bedömning saknas skäl att, 

såsom bl.a. Stadsmissionen efterfrågar, närmare analysera hur föräldra-

balken kan användas med syfte att säkerställa ett barns rätt till stöd och 

skydd i skyddat boende tillsammans med en av två vårdnadshavare. 

Den reglering som föreslås införas i en ny lag med särskilda be-

stämmelser om placering av barn i skyddat boende ska syfta till att stärka 

rätten till skydd och stöd för medföljande barn i skyddat boende när det 

saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det är i och för sig 

naturligt att den nya ordningen för medföljande barn som förslagen 

innebär (se avsnitt 6.1.1) ger upphov till farhågor om att våldsutsatta kan 

komma att avstå från att söka skydd, såsom bl.a. Lunds kommun ger 

uttryck för. Det bedöms dock som helt nödvändigt att det skapas ett 

regelverk runt medföljande barn som uppfyller kraven på rättssäkerhet och 

förutsägbarhet för alla berörda parter. Stockholms universitet (Juridiska 

fakultetsnämnden) ser behov av ett större genomgripande reformarbete där 

dagens barn- och föräldrarättsliga reglering i föräldrabalken, social-

tjänstlagen och LVU ses över. Bedömningen är emellertid att en sådan 

övergripande översyn inte är nödvändig för att uppnå det som förslagen 

syftar till, nämligen att reglera ett barns placering i skyddat boende 

tillsammans med en vårdnadshavare. Det är även angeläget att en sådan 

reglering kan vara i kraft så snart som möjligt.  

Barnets bästa ska vara avgörande 

Det framgår av artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-

konventionen) att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma 

i främsta rummet. Som en anpassning till artikel 3 i barnkonventionen har 

det införts bestämmelser i bl.a. socialtjänstlagen, LVU och föräldrabalken 

om barnets bästa. Enligt 1 kap. 2 § första stycket SoL ska vid åtgärder som 

rör barn barnets bästa särskilt beaktas. Enligt det andra stycket samma 

lagrum ska vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlings-

insatser för barn vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med vård- och 

behandlingsinsatser avses både heldygnsinsatser och öppna insatser 

(prop. 2012/13:10 s. 126). Enligt 1 § femte stycket LVU ska vad som är 

bäst för barnet vara avgörande enligt LVU. Av 6 kap. 2 a § första stycket 

föräldrabalken framgår att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor 

om vårdnad, boende och umgänge. Även i ärenden enligt den ny lagen 

med särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat boende bör 

vad som är bäst för barnet vara avgörande.  

Den närmare innebörden av vad som ska anses vara barnets bästa anges 

varken i socialtjänstlagen, LVU eller föräldrabalken. I förarbetena till 
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 socialtjänstlagen anges att vad som är barnets bästa i stället får avgöras i 

varje enskilt fall, utifrån en bedömning av förhållandena i det enskilda 

fallet. Inga andra intressen får ta över det som är bäst för barnet 

(prop. 2012/13:10 s. 126). I förarbetena till LVU anges att åtgärder som 

vidtas och beslut som fattas med stöd av lagen inte kan ha annat syfte än 

att förbättra för den unge. Inga andra intressen kan sålunda få ta över vad 

som är bäst för barnet/den unge (prop. 2002/03:53 s. 105). I förhållande 

till begreppet barnets bästa i 6 kap. 2 a § föräldrabalken har regeringen 

uttalat bl.a. följande (prop. 2020/21:150 s. 129). Bedömningen ska bygga 

på kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet självt 

får komma till tals. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och 

psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är möjligt bör såväl 

långsiktiga som kortsiktiga effekter för barnet beaktas.  

6.2.3 Förutsättningar för ett barns placering i skyddat 

boende utan båda vårdnadshavarnas samtycke 

Utkastets förslag: Om socialnämnden beviljar den ena av ett barns två 

vårdnadshavare skyddat boende enligt socialtjänstlagen och det finns 

en risk för barnets säkerhet eller hälsa, får barnet placeras i boendet 

tillsammans med vårdnadshavaren även om samtycke från den andra 

vårdnadshavaren saknas.  

Placeringen får beslutas endast om den vårdnadshavare som barnet 

placeras tillsammans med samtycker till barnets placering.  
 

Utredningens förslag överensstämmer inte med utkastets förslag. För 

att möjliggöra en placering när det saknas samtycke från den andra 

vårdnadshavaren föreslås i utredningen att bestämmelserna i 6 kap. 13 a § 

föräldrabalken om att socialnämnden i vissa fall får besluta att en åtgärd 

till stöd för ett barn får vidtas trots att bara den ena av barnets två vård-

nadshavare samtycker, också ska omfatta en placering i skyddat boende.  

Remissinstanserna: Några remissinstanser tillstyrker utredningens 

förslag, däribland Jämställdhetsmyndigheten och Trollhättans kommun. 

Flera kommuner, däribland Södertälje kommun framhåller att det, i 

motsats till utredningens bedömning i denna fråga, i regel är svårt att 

utverka den andra vårdnadshavarens samtycke. Några remissinstanser, 

däribland Länsstyrelsen i Jönköpings län, påpekar att det kan innebära 

stora risker för våldsutsatta vårdnadshavare och deras barn om social-

nämnden före placeringsbeslutet måste ta kontakt med den andra vård-

nadshavaren för att utröna om det finns samtycke. Länsstyrelsen i 

Östergötlands län anser att denna risk är särskilt stor när skyddsbehovet 

är föranlett av hedersrelaterat våld och flera förövare kan utöva 

påtryckningar i samband med beslutsfattandet. Flera remissinstanser, 

däribland Piteå kommun och Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), 

anser att socialnämnden i det akuta skedet bör ges rätt att kunna flytta en 

förälder och barn till en säker plats för att därefter, när föräldern och barnet 

är i skydd, utreda och besluta om insatser.  

Promemorians förslag överensstämmer inte med utkastets förslag. I 

promemorian föreslås i likhet med utredningen att bestämmelsen i 6 kap. 

13 a § föräldrabalken ska gälla placering i skyddat boende, men att den ska 
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kompletteras med en möjlighet för socialnämnden att enligt en ny 

bestämmelse i LVU få besluta att ett barn omedelbart ska placeras 

tillsammans med en vårdnadshavare i skyddat boende utan att samtycke 

föreligger från den andra vårdnadshavaren om det är sannolikt att barnet 

behöver vård där tillsammans med vårdnadshavaren och placeringen inte 

kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets säkerhet och hälsa. Har 

barnet fyllt 15 år får placeringen, enligt promemorians förslag, beslutas 

endast om barnet självt samtycker till det.   

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser är positiva till bestäm-

melsen om omedelbar placering i skyddat boende men har synpunkter på 

hur den bestämmelsen ska förhålla sig till bestämmelsen om ett barns 

placering i skyddat boende med stöd av föräldrabalken. Några remiss-

instanser, däribland Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), anser att det 

framstår som otydligt när de olika alternativen i föräldrabalken och LVU 

ska tillämpas och att regleringen därför blir svårtillämplig.   

Några remissinstanser har synpunkter på de förutsättningar som enligt 

promemorians förslag ska vara uppfyllda för att en omedelbar placering 

ska få beslutas. Eftersom dessa förutsättningar i stor utsträckning är 

relevanta för det förslag om placering i skyddat boende som förs fram i 

detta utkast till lagrådsremiss, redovisas dessa synpunkter här. 

Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Umeå och Sveriges 

advokatsamfund anser att det är otydligt varför inte endast ett av de två 

kriterierna säkerhet eller hälsa är tillräckligt för att socialnämnden ska 

kunna fatta ett beslut om omedelbar placering. Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) anser att det bör tydliggöras att barn endast ska kunna 

placeras på skyddat boende ifall den våldsutsatta vårdnadshavaren har 

tillräcklig föräldraförmåga och den andra föräldern eller vårdnadshavaren 

inte är lämplig att ta hand om barnet. Malmö kommun ser en risk att inte 

alla barn i en syskonskara bedöms på samma sätt och att ett eller flera barn 

därför får stanna kvar längre hos våldsutövaren. 

Linköpings universitet (Barnafrid), Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), Norrköpings kommun och Socialstyrelsen anser att det behöver 

förtydligas vad som ska gälla när ett barn som fyllt 15 år inte samtycker 

till placeringen, när socialnämnden bedömer att barnet behöver skyddas. 

Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige befarar att förfarandet 

kan användas för att vinna fördelar i en pågående vårdnadstvist gentemot 

den andra vårdnadshavaren och anser att det endast är när riskbedöm-

ningen visar att ett barn riskerar att fara illa och barnet oavsett ålder 

samtycker till insatsen som insatsen bör komma i fråga.     

Skälen för utkastets förslag 

Inställningen hos den vårdnadshavare som inte är föremål för insatsen 
skyddat boende 

Som anges ovan krävs det som huvudregel alltid båda vårdnadshavarnas 

samtycke för att insatser till barn ska få ges enligt socialtjänstlagen I 

avsnitt 6.2.1 föreslås dock att socialnämnden ska kunna placera ett barn i 

skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas sam-

tycke från den andra vårdnadshavaren. Vid alla placeringar av barn i 

skyddat boende behöver således vårdnadshavarnas inställning till en 

placering utredas. Huruvida samtycke saknas från den vårdnadshavare 
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 som inte placeras tillsammans med barnet får avgöras i varje enskilt fall. 

Det är inte lämpligt att i lagen, så som föreslås i departementsprome-

morian, ange i vilka situationer ett samtycke inte föreligger.  

Vårdnadshavaren som inte är föremål för insatsen skyddat boende kan, 

på förfrågan av nämnden, klart uttrycka att han eller hon inte samtycker 

till placeringen. Det kan dock föreligga situationer när vårdnadshavarens 

inställning inte är så klar, men att nämnden ändå kan besluta om en 

placering enligt lagen.   

I det akuta skedet kan det innebära svårigheter att efterfråga samtycke 

från den andra vårdnadshavaren. Såsom anges i departementsprome-

morian, kan det handla om situationer då samtycke inte kan inhämtas 

eftersom den andra vårdnadshavaren inte är anträffbar. Det kan också 

finnas särskilda skäl som talar emot att samtycket inhämtas före 

placeringen. Särskilda skäl till att inte inhämta samtycke omgående kan 

exempelvis vara, så som flera remissinstanser har framhållit, att social-

nämnden med hänsyn till skyddsaspekter, som indirekt är viktiga för 

barnet, inte omgående bör kontakta den andra vårdnadshavaren. Ofta söker 

den våldsutsatta vårdnadshavaren akut skydd för både sig och barnet. I 

samband med att behovet av skydd utreds genomförs i regel en bedömning 

av risken för ytterligare våld. Att i direkt anslutning till detta informera 

den skyddssökande vårdnadshavaren om behovet av kontakt med den 

andra vårdnadshavaren för samtycke kan vara riskabelt. En konsekvens 

kan bli att den våldsutsatta vårdnadshavaren avbryter processen.  

Det kan också vara känt för socialnämnden att den andra vårdnads-

havaren inte samtycker. Den andra vårdnadshavarens inställning måste då 

ha kommit till socialnämndens kännedom och avse den nu aktuella 

placeringen. Det räcker alltså inte med subjektiva antaganden om den 

andra vårdnadshavarens inställning.  

Utöver situationen när nämnden fått den andra vårdnadshavarens inställ-

ning att han eller hon inte samtycker klart uttryckt, bör nämnden kunna 

besluta om placering när nämnden redan från början mot bakgrund av 

aktuella och konkreta omständigheter i det enskilda fallet känner till att 

den andra vårdnadshavaren inte samtycker. Inte heller då får nämndens 

bedömning bygga på subjektiva antaganden.  

Samtycket måste också vara allvarligt menat. Det kan förekomma att 

vårdnadshavaren lämnar sitt samtycke men att socialnämnden har grundad 

anledning att anta att det lämnade samtycket inte är allvarlig menat eller 

att det finns en överhängande risk för att samtycket kan komma att åter-

kallas.  

Risk för barnets säkerhet eller hälsa 

Som nämnts ovan i avsnitt 6.1.1 är situationen i samband med en placering 

i skyddat boende förenad med särskilda förtecken eftersom barnets behov 

av insatsen i skyddat boende alltid aktualiseras samtidigt som barnets ena 

vårdnadshavare tillsammans med barnet söker skydd och därmed aktivt 

också försöker skydda barnet i den aktuella situationen.  

För att en reglering som möjliggör att ett barn i en sådan situation kan 

placeras utan den andre vårdnadshavarens samtycke både ska uppnå sitt 

syfte och vara rättssäker krävs å ena sidan att en sådan placering bedöms 

vara nödvändig för att skydda barnet från att utsättas för eller uppleva hot, 
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våld eller andra övergrepp. I detta ligger att det behöver konstateras att 

situationen är sådan att barnets säkerhet eller hälsa riskerar att skadas om 

en placering inte kommer till stånd. Å andra sidan får kraven som ställs 

upp för att ett sådant ingripande ska komma till stånd inte ställas för högt. 

Är tröskeln för hög riskerar det att leda till att barn inte får det skydd som 

de behöver. Det kan också leda till att barnet skiljs från den utsatta 

vårdnadshavaren eller att den vårdnadshavare som behöver skydd avhåller 

sig från att söka skydd också för egen del. Det föreslås därför att en 

förutsättning för att placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en 

vårdnadshavare bör vara att det finns en risk för barnets säkerhet eller 

hälsa. Utgångspunkten vid riskbedömningen bör vara att om vårdnads-

havaren bedöms ha ett behov av skydd och därmed beviljas skyddat 

boende så har minderåriga barn som bor tillsammans med den skydds-

sökande vårdnadshavaren i regel också ett sådant skyddsbehov. En 

prövning av om det finns risk för barnets hälsa säkerhet eller hälsa måste 

dock alltid göras utifrån förhållandena i varje enskilt fall,   

Omständigheter som allmänt får anses tala för att det finns en risk för 

barnets säkerhet eller hälsa är vidare att barnet självt har utsatts för våld. 

En annan sådan omständighet kan vara att barnet har bevittnat våld eller 

på annat sätt upplevt konsekvenserna av våld mot en förälder, exempelvis 

genom att föräldern har skador eller är rädd, möblemanget är sönderslaget 

eller liknande. Ur barnets perspektiv kan det vara lika allvarligt att, utan 

att ha bevittnat våldet, märka dess konsekvenser, t.ex. att den våldsutsatta 

vårdnadshavaren har skador eller mår psykiskt dåligt.  

I riskbedömningen bör också vägas in barnets upplevelser av våldet och 

konsekvenserna för barn av att bevittna eller utsättas för våld. Att bevittna 

eller utsättas för våld kan ha långtgående negativa effekter på såväl den 

psykiska som fysiska hälsan på både kort och lång sikt. De kända 

konsekvenserna för barnet av att bevittna våld eller självt utsättas för våld 

som redogörs för ovan (avsnitt 4.1.3) bör beaktas vid bedömningen.  

Bedömningen kan även baseras på vilka konsekvenser det skulle kunna 

få för barnets hälsa eller säkerhet om barnets placering inte kommer till 

stånd. Exempel på sådana situationer är att barnet annars får bo kvar hos 

den vårdnadshavare som samtidigt är misstänkt våldsutövare och att barnet 

därmed skulle riskera att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld eller att det 

annars till följd av barnets upplevelse av att ha bevittnat våld eller att ha 

upplevt konsekvenser av våld skulle innebära en psykisk belastning för 

barnet att bo hos den andra vårdnadshavaren. 

Som nämns ovan är ett av kriterierna för den placering som föreslås i 

departementspromemorian att beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till 

barnets säkerhet och hälsa. Såsom bl.a. Förvaltningsrätten i Umeå på-

pekar, är det inte helt tydligt varför hänsyn till säkerhet eller hänsyn till 

hälsa inte är tillräckligt. Det bedöms i detta utkast till lagrådsremiss att 

hänsyn till säkerhet respektive hänsyn till hälsa var för sig bör vara till-

räcklig grund för ett barns placering i skyddat boende. 

Tillfälligt nedsatt föräldraförmåga bör inte i sig vara ett hinder för en 
placering 

Våldsutsatta vårdnadshavare kan ha en nedsatt föräldraförmåga (se avsnitt 

4.1.3). Att föräldraförmågan är tillfälligt nedsatt till följd av exempelvis en 
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 krisreaktion hos en våldsutsatt vårdnadshavare bör dock inte i sig tala emot 

att barnet ska placeras i det skyddade boendet tillsammans med den vård-

nadshavaren, i motsats till vad IVO ger uttryck för. I det skyddade boende 

ska enskilda ges stöd och skydd, vilken även kan omfatta stöd i föräldra-

rollen. Att socialnämnden enligt förslaget ska ha ett övergripande ansvar 

för medföljande barn kommer även det att avlasta föräldraren i dess 

vårdnadsansvar i den utsträckning det behövs. Skyddat boende är en be-

hovsprövad insats och utredningen av en våldsutsatt vårdnadshavare får 

närmare visa vilka insatser som i varje enskilt fall bäst svarar mot behov 

hos både vårdnadshavare och gemensamma barn (se avsnitt 5.1). 

Det som är bäst för barnet ska vara avgörande 

Så som IVO påpekar, kan våldet mot en vårdnadshavare till ett barn utövas 

av en person som inte är gemensam vårdnadshavare till barnet. Om det 

finns en annan vårdnadshavare än den skyddssökande som kan säkerställa 

barnets behov av trygghet och säkerhet är det en omständighet som i sig 

kan tala emot att barnet ska placeras i skyddat boende tillsammans med 

vårdnadshavaren. Utgångspunkten är att vad som är bäst för barnet ska 

vara avgörande (se ovan avsnitt 6.1.1).  

Närmare om underlaget för socialnämndens bedömning  

Bedömningen av risken för barnets säkerhet eller hälsa bör baseras på det 

som kommer fram i en barnavårdsutredning enligt 11 kap. 2 § SoL (se 

avsnitt 6.2.5). Uppgifter som är relevanta att beakta är vårdnadshavarnas 

och, när så är möjligt, barnets berättelse om det inträffade, uppgifter om 

barnet från exempelvis skola, förskola eller hälso- och sjukvård. Det kan 

också finnas relevanta uppgifter från Polismyndigheten, även utan att 

någon polisanmälan behöver ha gjorts.  

Av 11 kap. 10 § tredje stycket SoL följer att barn oavsett ålder får höras 

utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är när-

varande vid utredningen om behovet av skydd eller stöd. Om nämnden 

eller socialtjänsten bedömer att samtal utan en vårdnadshavares samtycke 

är befogat och i enlighet med barnets bästa, ska vårdnadshavaren infor-

meras om att ett sådant samtal planeras. Därefter får socialtjänsten bedöma 

under vilka omständigheter samtalet bör genomföras. Även vid val av plats 

för samtalet ska barnets bästa beaktas (prop. 2009/10:192 s. 17 f.). Enligt 

11 kap. 10 § SoL ska barnets åsikter och inställning tillmätas betydelse i 

förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Det kan vid bedöm-

ningen av barnets utsago finnas anledning att beakta att barnet ibland kan 

hamna i en lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna. 

En individuell prövning för syskon 

Om vårdnadshavaren som beviljas skyddat boende har flera barn, behöver 

socialnämnden bedöma varje barns individuella behov av en placering i 

skyddat boende. Som Malmö kommun påpekar kan det finnas en risk att 

socialnämnden inte gör samma bedömning avseende alla syskon i en 

syskonskara. Det kan exempelvis vara så som kommunen tar upp, att olika 

syskon i en syskonskara kan ha inbördes olika upplevelser av det inträffade 

och att de har behandlats olika i situationen. Syskon kan också vara olika 

utsatta för våld eller våldets konsekvenser. Så som anges ovan, bör kravet 
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på behovet av skydd inte ställs alltför högt, och som utgångspunkt är ett 

skyddsbehov hos vårdnadshavaren något som talar för att syskon som bor 

tillsammans med den skyddssökande vårdnadshavaren också har ett 

skyddsbehov. En prövning av om det finns risk för barnets hälsa säkerhet 

eller hälsa måste dock alltid göras utifrån förhållandena i varje enskilt fall. 

Den vårdnadshavare som barnet ska placeras tillsammans med ska 
samtycka till placeringen  

Det bör krävas att den vårdnadshavare som barnet ska placeras tillsam-

mans med samtycker till placeringen. Den vårdnadshavare som barnet är 

placerat tillsammans med kan när som helst välja att avsluta sin placering 

i det skyddade boendet eller återta sitt samtycke till att barnet placeras i 

det skyddade boendet. I båda fallen saknas då grund för barnets placering 

i skyddat boende. I en sådan situation kan nämnden dock behöva överväga 

om det finns behov av att besluta om ett omedelbart omhändertagande av 

barnet enligt 6 § LVU.  

Placering av barn över 15 år ska vara möjlig även utan barnets 
samtycke 

I departementspromemorian föreslås att ett barn som har fyllt 15 år själv 

behöver samtycka till placeringen. Flera remissinstanser, däribland Lin-

köpings universitet (Barnafrid) och Socialstyrelsen anser att det behöver 

förtydligas vad som ska gälla när ett barn som fyllt 15 år inte samtycker 

men socialnämnden bedömer att barnet behöver skyddas. Det är inte 

ovanligt att inte minst ett något äldre barn hamnar i lojalitetskonflikt 

mellan sina vårdnadshavare. I linje med vad remissinstanserna påpekar, 

finns det en risk att barn som har fyllt 15 år riskerar att stå utan skydd om 

det krävs att barnet samtycker till placeringen och det saknas grund för 

placeringen av barnet enligt LVU. För att motverka en sådan risk bedöms 

att det inte ska krävas något samtycke från barn som har fyllt 15 år för att 

barnet ska kunna placeras i skyddat boende tillsammans med en vårdnads-

havare. En sådan ordning är också i överensstämmelse med vad som gäller 

för vård med stöd av LVU, nämligen att lagen är tillämplig även om ett 

barn över 15 år inte skulle samtycka till vården. Det bedöms rimligt att 

samma ordning bör gälla för ett barns placering enligt den särskilda lag 

som föreslås i detta utkast.  

Skulle båda vårdnadshavarna samtycka till placeringen i skyddat 

boende, men inte det barn som fyllt 15 år, kan den nya lagen inte tillämpas 

eftersom den förutsätter att den ena av barnets vårdnadshavare motsätter 

sig placeringen. Inte heller kan barnet då det föreligger samtycke från båda 

vårdnadshavarna placeras i skyddat boende med stöd av socialtjänstlagen, 

eftersom en sådan placering förutsätter barnets samtycke när barnet har 

fyllt 15 år. I en sådan situation får socialnämnden i stället överväga om det 

kan finnas grund för en placering i skyddat boende med stöd av LVU. Det 

kan också, så som närmare beskrivs ovan under rubriken Vad som är bäst 

för barnet ska vara avgörande, handla om att det finns en annan 

vårdnadshavare än den skyddssökande som kan säkerställa barnets behov 

av trygghet och säkerhet. Socialnämnden ska särskilt beakta barnets bästa 

och vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser 

ska barnets bästa vara avgörande (se 1 kap. 2 § SoL).  
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 Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige anser att ett barn 

oavsett ålder alltid ska samtycka till sin placering. Denna uppfattning delas 

inte eftersom det skulle kunna göra att barn i denna situation blir 

skyddslösa och hamnar i en lojalitetskonflikt. 

6.2.4 Beslut om placering i skyddat boende meddelas av 

förvaltningsrätten 

Utkastets förslag: Beslut om placering i skyddat boende meddelas av 

förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Ansökan ska inne-

hålla en redogörelse för den unges förhållanden, de omständigheter som 

utgör grund för en placering i skyddat boende, på vilket sätt relevant 

information har lämnats till den unge, vilket slags relevant information 

som har lämnats och den unges inställning.  

Om barnet är omedelbart placerat i skyddat boende, ska förvaltnings-

rätten ta upp målet till avgörande inom två veckor från den dag ansökan 

om placering i skyddat boende kom in. Förvaltningsrätten ska få 

förlänga denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan omstän-

dighet gör det nödvändigt. 

Placeringen ska påbörjas inom fyra veckor från den dag då rättens 

beslut fick laga kraft. Påbörjas inte placeringen inom den tiden upphör 

beslutet att gälla. 
 

Utredningen och promemorian behandlar inte frågan.   

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag  

Förvaltningsrätten ska besluta om placering i skyddat boende 

Beslut om vård utan samtycke meddelas enligt 4 § LVU av förvaltnings-

rätten efter ansökan av socialnämnden. Också ett beslut om att placera ett 

barn i ett skyddat boende utan vårdnadshavarnas samtycke är en ingrip-

ande åtgärd, även om beslutet förutsätter att barnet ska vistas där till-

sammans med en av vårdnadshavarna. Huvudregeln bör därför vara att ett 

sådant beslut ska kunna meddelas först efter prövning i domstol på 

motsvarande sätt som gäller för beslut om vård med stöd av LVU. Ett 

beslut om placering i skyddat boende bör därför meddelas av förvalt-

ningsrätten efter ansökan av socialnämnden.  

Det är av vikt att förvaltningsrätten, inför prövningen får en så fyllig 

redovisning av barnets situation som möjligt. På motsvarande sätt som vid 

vård enligt LVU bör det därför ställas krav på att socialnämndens ansökan 

ska innehålla en redogörelse för barnets förhållanden. Vidare bör ansökan 

innehålla en redogörelse av de omständigheter som utgör grund för att 

barnet behöver placeras i skyddat boende tillsammans med vårdnads-

havaren, inklusive den risk som finns för barnets säkerhet och hälsa. Det 

bör vidare framgå hur relevant information lämnats till barnet, vilken slags 

relevant information som har lämnats och barnets inställning. 

När det gäller socialnämndens ansökan om vård med stöd av LVU, ska 

ansökan även innehålla tidigare vidtagna åtgärder. Det är visserligen så att 

den som söker skydd och stöd i skyddat boende ofta har utsatts för våld 
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under en lång tid. Gemensamma barn kan ha levt hela eller delar av sitt liv 

i våld (se avsnitt 4.1). Forskningen visar att våldsutsatta personer är 

överrepresenterade bland dem som har kontakt med socialtjänsten, men att 

socialtjänsten ofta saknar kunskap om det pågående våldet. Det kan inte 

uteslutas att det i det enskilda fallet kan finnas skäl att redovisa social-

nämndens eventuellt tidigare försök att komma till rätta med den situation 

som föregått placeringen. I regel torde det dock handla om att behovet av 

att söka skydd och stöd i ett skyddat boende uppkommer akut till följd av 

en tillspetsad situation. Det kan exempelvis handla om att den våldsutsatta 

personen har tagit initiativ till en separation. Det framstår som osäkert 

vilka eventuellt tidigare vidtagna åtgärder som skulle vara av sådan natur 

att det skulle krävas att de angavs i ansökan för att bedömningen av 

behovet av en placering i skyddat boende skulle kunna göras. Det bör 

därför inte vara ett krav att socialnämnden ska redovisa tidigare vidtagna 

åtgärder. Något hinder att redogöra för sådana åtgärder för det fall 

socialnämnden bedömer att de är relevanta för bedömningen finns dock 

inte. 

Förvaltningsrätten ska ta upp ärendet till prövning inom två veckor om 
barnet är omedelbart placerat i skyddat boende  

På motsvarande sätt som enligt 34 § LVU gäller när den unge är omhän-

dertagen, bör också för en placering i skyddat boende gälla att om ett beslut 

om omedelbar placering har meddelats (se avsnitt 6.2.5), ska förvaltnings-

rätten ta upp målet till avgörande inom två veckor från den dag ansökan 

om placering i skyddat boende kom in. Förvaltningsrätten ska få förlänga 

denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan omständighet gör det 

nödvändigt. 

Placering som inte påbörjas inom fyra veckor ska upphöra att gälla  

Det bör i den nya lagen föras in en bestämmelse som anger att placeringen 

i skyddat boende ska påbörjas inom fyra veckor från den dag då rättens 

beslut fick laga kraft. Som anges i avsnitt 6.2.7 anses placeringen påbörjad 

när barnet, efter ett beslut om omedelbar placering eller om placering, har 

kommit till ett skyddat boende. Av bestämmelsen bör det vidare framgå 

att om placeringen inte påbörjas inom den tiden ska beslutet upphöra att 

gälla. Har placeringen inte påbörjat inom den angivna tiden har rättens 

beslut förlorat sin verkan. Det innebär att nämnden, om det fortfarande 

behov av en placering, måste göra en ny ansökan till förvaltningsrätten.  

Vid beräkning av tiden gäller lagen (1930:173) om beräkning av lag-

stadgad tid. Något särskilt beslut om detta behöver inte fattas för att 

placeringsbeslutet ska upphöra vid den tidpunkten. En motsvarande be-

stämmelse finns i 5 § LVU som anger att rättens beslut om vård upphör att 

gälla, om vården inte har påbörjats inom fyra veckor från den dag då 

beslutet vann laga kraft.  
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 6.2.5 Omedelbar placering i skyddat boende 

Utkastets förslag: Socialnämnden får besluta om en omedelbar placering 

i skyddat boende om det är sannolikt att barnet behöver placeras i skyddat 

boende, och rättens beslut om placering inte kan avvaktas med hänsyn till 

risken för barnets säkerhet eller hälsa. Den omedelbara placeringen får 

beslutas endast om den vårdnadshavare som barnet placeras med sam-

tycker till barnets placering. 

Om socialnämndens beslut om omedelbar placering i skyddat boende 

inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot 

som nämnden har förordnat besluta om omedelbar placering. Beslutet ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

När socialnämnden har ansökt om placering i skyddat boende får även 

rätten besluta om omedelbar placering i skyddat boende. 

Ett beslut om en omedelbar placering i skyddat boende ska gälla omedel-

bart. 
 

Utredningen behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser, däribland Piteå kommun 

och Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), anser att socialnämnden i det 

akuta skedet bör ges rätt att kunna flytta en förälder och barn till en säker 

plats för att därefter, när föräldern och barnet är i skydd, utreda och besluta 

om insatser.  

Promemorians förslag överensstämmer delvis med utkastets förslag. I 

promemorian föreslås att ett barns placering i skyddat boende, utöver den 

omedelbara placeringen i skyddat boende, ska regleras i föräldrabalken. I 

promemorian förhåller sig förslaget om omedelbar placering i skyddat 

boende därför inte till någon bestämmelse om ett barns placering i skyddat 

boende enligt den nya lag med särskilda bestämmelser om placering av 

barn i skyddat boende som föreslås i utkastet.  

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna som yttrar sig 

tillstyrker förslaget, däribland Brottsofferjouren Sverige, Luleå kommun, 

Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) och Unicef Sverige. 

Ett antal av remissinstanserna har dock synpunkter på utformningen av 

förslaget. Lunds kommun ser en risk att barn kommer att berövas möjlig-

heten till skydd då det inom ramen för bedömningen av om det är sannolikt 

att barnet behöver skyddat boende inte sällan är svårt att påvisa tillräckligt 

allvarligt våld enligt promemorians definition, exempelvis när det akuta 

skyddsbehovet uppstår efter hot om våld och psykiskt våld som inte före-

gåtts av någon särskild våldshändelse eller polisanmälan. Även Troll-

hättans kommun tror att det kan bli svårt att påvisa förekomst av våld inför 

en omedelbar placering och betonar att den skyddssökande föräldern kan 

neka till att barnet har varit med om eller bevittnat våld. Många barn kan 

enligt kommunen inledningsvis neka till att det förekommit våld. Läns-

styrelsen i Jönköpings län efterfrågar tydligare vägledning om hur bevis-

värderingen ska göras. Åklagarmyndigheten är tveksam till att det vid 

bedömningen av om det är sannolikt att barnet behöver skyddat boende 

kan behöva accepteras en hög grad av osäkerhet, vilket kan göra att 

omedelbar placering kan komma att utnyttjas i exempelvis vårdnads-

tvister. Även Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige delar denna 

farhåga.  
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Skälen för utkastets förslag 

Förutsättningar för en omedelbar placering i skyddat boende 

Ofta uppstår behovet av skyddat boende akut. För den vuxna kan 

socialnämnden då fatta beslut om att bevilja insatsen skyddat boende 

omedelbart (se avsnitt 5.1). Det är viktigt att socialnämnden i sådana 

brådskande situationer har verktyg för att tillgodose även medföljande 

barns behov av akut skydd och stöd. Som föreslås i departements-

promemorian bör det därför vara möjligt för nämnden att omedelbart 

placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare även 

om samtycke saknas från den andre vårdnadshavaren. 

I departementspromemorian föreslås att socialnämnden i brådskande 

fall ska kunna besluta om omedelbar placering i skyddat boende som ett 

komplement till en ny bestämmelse i 6 kap. 13 a § föräldrabalken. Som 

framgår av avsnitt 6.2.2 föreslås nu att bestämmelsen i föräldrabalken inte 

ska utgöra grund för ett barns placering i skyddat boende. I det avsnittet 

föreslås i stället att ett barn ska placeras i skyddat boende tillsammans med 

vårdnadshavaren om det finns en risk för barnets säkerhet eller hälsa, med 

stöd av en ny bestämmelse i en särskild lag som innebär att förvalt-

ningsrätten meddelar ett sådant beslut för barnet efter ansökan av 

socialnämnden, i likhet med den ordning som gäller för beslut om vård 

enligt LVU. Här nedan föreslås därför en bestämmelse om omedelbar 

placering som till sin konstruktion liknar bestämmelsen om omedelbart 

omhändertagande i 6 § LVU och som därför skiljer sig något från 

promemorians förslag. Av 6 § LVU följer att socialnämnden får besluta 

att den unge omedelbart ska omhändertas om det är sannolikt att den unge 

behöver beredas vård med stöd av LVU och rättens beslut om vård inte 

kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling 

eller till att den fortsatta utredningen kan försvåras eller att vidare åtgärder 

hindras.  

Socialnämnden bör, på motsvarande sätt som vid en vårdsituation, få 

besluta att ett barn ska placeras omedelbart i skyddat boende om det är 

sannolikt att barnet behöver ett sådant boende. Vidare bör en förutsättning 

för nämndens beslut om en omedelbar placering vara att rättens beslut om 

placering i skyddat boende inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 

barnets säkerhet eller hälsa. Risken för barnets säkerhet eller hälsa kan i 

det akuta skedet handla om mera omedelbara konsekvenser för barnets 

hälsa eller säkerhet om inte en placering kommer till stånd. I likhet med 

vad som anförs i promemorian, kan exempel på situationer då en placering 

inte kan avvaktas med hänsyn till barnets säkerhet eller hälsa vara att 

barnet annars får bo kvar hos den vårdnadshavare som samtidigt är 

misstänkt våldsutövare. Det kan då finnas en risk att barnet skulle utsättas 

för fysiskt eller psykiskt våld eller det annars till följd av barnets upp-

levelse av att ha bevittnat våld eller upplevt konsekvenser av våld skulle 

innebära en psykisk belastning för barnet att bo kvar. I riskbedömningen 

bör också vägas in barnets upplevelser av våldet och konsekvenserna för 

ett barn av att bevittna eller utsättas för våld. Såsom anges i avsnitt 6.2.3 

är det viktigt att kravet på behovet av skydd inte ställs alltför högt. Som 

utgångspunkt talar det förhållandet att vårdnadshavaren har ett behov av 

skydd för att minderåriga barn som bor tillsammans med den 

skyddssökande vårdnadshavaren också har ett skyddsbehov. En prövning 
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 av om det finns risk för barnets hälsa säkerhet eller hälsa måste dock alltid 

göras utifrån förhållandena i varje enskilt fall. 

Beslut om omedelbar placering i skyddat boende kommer enligt för-

slaget att bygga på en sannolikhetsbedömning rörande barnets behov av 

placering. Det måste på goda grunder kunna antas att sådant boende är 

nödvändigt. Av naturliga skäl kan det emellertid vara svårt att upprätthålla 

samma beviskrav i alla situationer. Socialnämndens beslutsunderlag kan 

initialt vara begränsat. I regel kan beslutsunderlaget bestå av den vålds-

utsatta vårdnadshavarens berättelse, men även av tillgängliga uppgifter 

från Polismyndigheten eller uppgifter rörande barnet från t.ex. skola eller 

förskola. Såsom Trollhättans kommun påpekar, kan det förekomma att 

såväl den skyddssökande vårdnadshavaren som barnet nekar till att barnet 

har varit med om eller bevittnat våld, vilket kan behöva beaktas vid 

bedömningen av barnets behov av omedelbar placering. Det är, i linje med 

vad Lunds kommun framhåller, viktigt att barnet inte berövas möjligheten 

till skydd även om det i det omedelbara skedet inte går att bevisa 

förekomsten av exempelvis allvarligt våld. Här görs samma bedömning 

som i promemorian, nämligen att det i akuta situationer kan behöva 

accepteras en tämligen hög grad av osäkerhet i bedömningen av om det är 

sannolikt att barnet behöver placeras tillsammans med en vårdnadshavare 

i skyddat boende. Med hänsyn till de rättssäkerhetsaspekter som kring-

gärdar den omedelbara placeringen i skyddat boende, bl.a. att beslutet ska 

underställas förvaltningsrätten inom en vecka från beslutet och rätten till 

offentligt biträde, och som borgar för att förutsättningarna för en placering 

blir grundligt belysta, delas inte den farhåga som bl.a. Åklagar-

myndigheten har att en omedelbar placering kan komma att utnyttjas i 

exempelvis vårdnadstvister.  

På samma sätt som vid placering i skyddat boende bör även en förut-

sättning för ett beslut om omedelbar placering vara att den vårdnadshavare 

som barnet placeras tillsammans med, samtycker till barnets placering. 

Ordförandebeslut och beslut av rätten om omedelbar placering i vissa 
situationer 

Om behovet av skyddat boende uppstår under jourtid, t.ex. en helg, fattas 

i dag beslutet av kommunens socialjour (se avsnitt 5.1). Det förekommer 

också att polis med den hotade personens medgivande för personen direkt 

till ett skyddat boende, vilket vanligtvis innebär att personalen på boendet 

informerar den skyddssökande om möjligheten att kontakta socialtjänsten. 

I likhet med vad som föreslås i promemorian bör socialnämndens 

ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat få 

besluta om en omedelbar placering i skyddat boende då nämndens beslut 

inte kan avvaktas. Det är viktigt att beslut om omedelbar placering i 

skyddat boende kan fattas med kort varsel och att det vid helger och 

semestrar alltid finns någon som lätt kan nås för prövning av frågor om 

omedelbar placering i skyddat boende. Förslaget motsvarar vad som gäller 

för bl.a. beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § andra stycket 

LVU. 

Även rätten bör kunna besluta om omedelbar placering i skyddat boende 

när socialnämnden har ansökt om placering i skyddat boende, vilket 

motsvarar vad som i dag gäller när socialnämnden har ansökt om bered-
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ande av vård, flyttningsförbud och utreseförbud (6 § tredje stycket, 27 § 

andra stycket och 31 d § tredje stycket LVU).  

Beslutet om omedelbar placering ska gälla omedelbart 

I likhet med promemorians förslag, bör ett beslut om omedelbar placering 

i skyddat boende gälla omedelbart, med hänsyn till de risker som kan 

finnas för barnets säkerhet eller hälsa, på motsvarande sätt som enligt 40 § 

LVU gäller vid beslut om omedelbart omhändertagande. 

6.2.6 Bestämmelser om handläggningen av beslut om 

omedelbar placering  

Utkastets förslag: Socialnämndens beslut om omedelbar placering i 

skyddat boende ska underställas förvaltningsrätten inom en vecka från 

den dag då beslutet fattades. Beslutet och handlingarna i ärendet ska 

lämnas till rätten. Förvaltningsrätten ska pröva beslutet så snart som 

möjligt. Om det inte finns synnerliga hinder, ska beslutet prövas inom 

en vecka från den dag då beslutet och handlingarna kom in till rätten. 

Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven 

tid, upphör den omedelbara placeringen. 

Om socialnämnden har beslutat om omedelbar placering i skyddat 

boende efter det att nämnden har ansökt om placering i skyddat boende, 

ska beslutet underställas den domstol som prövar frågan om skyddat 

boende.  

Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbar placering i 

skyddat boende, ska socialnämnden inom fyra veckor från den dag då 

den omedelbara placeringen verkställdes ansöka om en placering i 

skyddat boende. Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, 

om ytterligare utredning gör det nödvändigt. 

En omedelbar placering i skyddat boende upphör om en ansökan om 

en sådan placering inte har gjorts inom föreskriven tid och inte heller 

förlängning av tiden har begärts. En omedelbar placering i skyddat 

boende upphör också när rätten avgör frågan om placering i skyddat 

boende. 

Om det inte längre finns skäl för en omedelbar placering i skyddat 

boende, ska socialnämnden besluta att placeringen ska upphöra. Ett 

sådant beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om 

placering i skyddat boende. 

I mål om omedelbar placering i skyddat boende ska förvaltningsrätten 

vara domför med en lagfaren domare ensam. Nämndemän behöver inte 

ingå i rätten vid handläggning i kammarrätten om mål om omedelbar 

placering i skyddat boende. 
 

Utredningen behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Promemorians förslag överensstämmer delvis med utkastets förslag. I 

promemorian föreslås inte några bestämmelser om hur ett beslut om 

omedelbar placering ska förhålla sig till socialnämndens ansökan om 

placering i skyddat boende, eftersom ett sådant ansökningsförfarande inte 
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 föreslås i promemorian. I promemorian föreslås det också att ett beslut om 

omedelbar placering inte ska få verkställas om barnet är häktat. 

Remissinstanserna: Några remissinstanser, bl.a. Örnsköldsviks 

kommun, Barnens rätt i samhället (Bris) och Unizon, lämnar synpunkter 

på den konstruktion som föreslås i promemorian och som innebär att den 

omedelbara placeringen endast ska gälla i fyra veckor. Linköpings 

universitet (Barnafrid) anser att det är oklart om socialtjänsten har 

förutsättningar att genomföra en barnutredning på fyra veckor. Sveriges 

stadsmissioner efterfrågar en konsekvensanalys för barnet om det 

omedelbara placeringsbeslutet skulle hävas. Föreningen Vårdnad Boende 

Umgänge i Sverige anser att det i mål om omedelbar placering i skyddat 

boende som regel bör ingå nämndemän i rätten. 

Skälen för utkastets förslag 

Beslutet ska underställas förvaltningsrätten 

Det har från rättssäkerhetssynpunkt ansetts nödvändigt att beslut om t.ex. 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU som har fattats av social-

nämnden eller av en ledamot i nämnden även prövas av förvaltningsrätten. 

Som anges i promemorian gör sig samma skäl gällande för beslut om 

omedelbar placering i skyddat boende. Bestämmelser om att sådana beslut 

ska underställas förvaltningsrätten bör därför införas. Beslutet ska 

underställas inom en vecka från den dag då beslutet fattades, och beslutet 

och handlingarna i ärendet ska då lämnas till rätten. På samma sätt som 

gäller för omedelbara omhändertaganden ska förvaltningsrätten pröva 

beslutet om omedelbar placering så snart det är möjligt. Om det inte finns 

synnerliga hinder, ska prövningen ske inom en vecka från den dag då 

beslutet och handlingarna kom in till rätten. Om beslutet inte har under-

ställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, ska den omedelbara place-

ringen i skyddat boende upphöra. Om socialnämnden har beslutat om en 

omedelbar placering i skyddat boende efter det att nämnden har ansökt om 

placering i skyddat boende, är det till den rätt som prövar frågan om 

skyddat boende som beslutet ska underställas (jfr 7 § LVU).   

En ansökan till förvaltningsrätten ska ha inkommit inom fyra veckor 

En omedelbar placering i skyddat boende är till sin karaktär en provisorisk 

åtgärd. Beslutet bör därför inte bestå längre tid än vad som oundgängligen 

behövs. I departementspromemorian föreslås att den omedelbara place-

ringen ska få pågå under högst fyra veckor från det att beslutet fattades. 

Som framgår i avsnitt 6.2.4 föreslås, till skillnad från i promemorian, ett 

ansökningsförfarande vid vilket socialnämnden ska ansöka hos förvalt-

ningsrätten om placering i skyddat boende. En konsekvens av det förslaget 

är att de synpunkter som framförs av bl.a. Unizon emot den placeringstid 

som promemorian föreslår inte längre är aktuella. Vid en omedelbar 

placering i skyddat boende bör gälla att om förvaltningsrätten fastställer 

beslutet ska socialnämnden inom fyra veckor från den dag den omedelbara 

placeringen verkställdes ansöka om placering i skyddat boende. Det 

innebär att en ansökan om placering i skyddat boende ska ha kommit in 

till förvaltningsrätten inom fyra veckor från det att den omedelbara 
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placeringen i skyddat boende verkställts. Motsvarande bestämmelse gäller 

vid ett omedelbart omhändertagande (jfr 8 § LVU).  

Det kan inte uteslutas att det i det enskilda fallet kan finnas behov av 

ytterligare utredning som gör en förlängning av ansökningstiden nöd-

vändig. På motsvarande sätt som i 8 § LVU bör därför ansökningstiden då 

kunna förlängas. När det gäller ansökan om vård kan även andra 

situationer, som t.ex. att den unge avviker efter verkställighet av om-

händertagandebeslutet och håller sig undan, motivera att utredningstiden 

förlängs (se 8 § andra stycket LVU). Det framstår inte som så sannolikt att 

ett barn skulle avvika från ett skyddat boende efter verkställighet, även om 

det inte går att utesluta att det i något enskilt fall skulle kunna förekomma. 

Det går därför inte helt att jämställa behovet av en förlängd ansökningstid 

om vård enligt LVU med ansökningstid om placering i skyddat boende. 

Förvaltningsrätten bör därför få medge förlängning av ansökningstiden 

endast om ytterligare utredning gör det nödvändigt.  

När beslutet om omedelbar placering upphör   

Som föreslås i promemorian bör en omedelbar placering upphöra om 

beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, dvs. 

inom en vecka från verkställighet (se ovan under rubriken Beslutet ska 

underställas förvaltningsrätten). Detta bör framgå av en bestämmelse i den 

nya lagen. 

I förarbetena till LVU uttalas att det ligger i sakens natur att ett 

omedelbart omhändertagande upphör om förvaltningsrätten inte fastställer 

det underställda beslutet och att det därför inte behöver anges i lagen 

(prop. 1979/80:1 s. 591). Inte heller när det gäller omedelbar placering i 

skyddat boende kan det anses nödvändigt att i lagen ange att den omedel-

bara placeringen upphör om förvaltningsrätten inte fastställer det under-

ställda beslutet.  

Till skillnad från departementspromemorian föreslås i avsnitt 6.2.4 be-

stämmelser som innebär att socialnämnden ska ansöka om placering i 

skyddat boende hos förvaltningsrätten. En omedelbar placering i skyddat 

boende bör upphöra om en ansökan om en placering i skyddat boende inte 

har gjorts inom föreskriven tid och inte heller förlängning av tiden har 

begärts. Motsvarande bestämmelse gäller vid ett omedelbart omhänder-

tagande enligt LVU. 

En omedelbar placering i skyddat boende ska också upphöra när rätten 

avgör frågan om placering i skyddat boende (jfr 9 § LVU).  

Det bör även anges i lagen att socialnämnden ska besluta att beslutet ska 

upphöra om det inte längre finns skäl för beslut om omedelbar placering i 

skyddat boende. Så kan exempelvis vara fallet om socialnämnden har fått 

samtycke från den andra vårdnadshavaren eller om den vårdnadshavare 

som barnet vistas tillsammans med i det skyddade boendet har fått ensam 

vårdnad om barnet. Omständigheter i det enskilda fallet kan också ge 

nämnden anledning att överväga om den ska ansöka hos förvaltningsrätten 

om vård enligt LVU med stöd av 2 eller 3 §§ LVU. Skulle så vara fallet 

får socialnämnden ansöka om vård enligt det förfarande som gäller sådan 

vård. Att förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden beslutar om 

vård med stöd av LVU är ett exempel på en situation då det inte längre kan 

anses finnas skäl för att barnet ska vara omedelbart placerat i skyddat 
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 boende. Socialnämnden ska då besluta att den omedelbara placeringen ska 

upphöra. Inte heller finns det längre skäl för att barnet ska vara omedelbart 

placerat i skyddat boende om nämnden därefter beslutar att barnet omedel-

bart ska omhändertas med stöd av 6 § LVU. Även i detta fall finns skäl för 

socialnämnden att besluta att den omedelbara placeringen ska upphöra. 

Därutöver kan den vårdnadshavare som barnet är placerat tillsammans 

med när som helst välja att avsluta sin placering i det skyddade boendet 

eller återta sitt samtycke till att barnet placeras i det skyddade boendet. I 

båda fallen saknas grund för att låta barnet vara omedelbart placerat i 

skyddat boende. I en sådan situation kan nämnden dock, i linje med vad 

Sveriges stadsmissioner efterfrågar, behöva överväga konsekvenserna för 

barnet och om det finns behov av att besluta om omedelbart omhänder-

tagande av barnet enligt 6 § LVU. 

Att socialnämnden, om det inte längre finns skäl för en placering i 

skyddat boende, ska besluta att placeringen ska upphöra motsvarar vad 

som gäller för omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU och vad som 

föreslås i promemorian. Ett sådant beslut bör också få meddelas av den rätt 

som prövar en fråga om placering i skyddat boende (jfr 9 § tredje stycket 

LVU).  

Förbud mot verkställighet 

Av 9 § andra stycket LVU framgår att ett beslut om omhändertagande inte 

får verkställas om den unge är häktad. Det betyder att häktningsbeslutet 

tar över beslutet om omedelbart omhändertagande såtillvida att omhänder-

tagandebeslutet inte får verkställas så länge den unge är häktad. Avsikten 

med bestämmelsen är att socialtjänsten ska kunna ta över ansvaret för den 

unge när häktningsbeslutet hävs (prop. 1989/90:28 s. 79). Det skulle i 

något enstaka fall kunna förekomma att ett barn som är omedelbart 

placerat tillsammans med en vårdnadshavare i skyddat boende häktas. I 

motsats till promemorian, bör det dock inte införas någon särskild bestäm-

melse i den nya lagen om att häktning ska gälla framför beslutet om 

omedelbar placering i skyddat boende. Situationen torde, i motsats till vad 

som gäller för LVU, vara så sällsynt förekommande att det inte är 

motiverat med en sådan bestämmelse. Hur situationen ska hanteras i det 

enskilda fallet får bedömas från fall till fall.    

Rättens sammansättning i mål om omedelbar placering i skyddat boende 

En omedelbar placering i skyddat boende är ett interimistiskt förfarande 

som kan jämställas med omedelbart omhändertagande. Därför bör det, så 

som departementspromemorian föreslår, och i motsats till vad Föreningen 

Vårdnad Boende Umgänge i Sverige anser, vara tillräckligt att en lagfaren 

domare ska kunna fatta beslut i förvaltningsrätten i mål om omedelbar 

placering i skyddat boende och att nämndemän inte behöver ingå i rätten i 

kammarrätt i mål om omedelbar placering i skyddat boende.  
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6.2.7 Placeringens innehåll och utformning 

Utkastets förslag: Placeringen ska anses påbörjad när barnet har 

kommit till ett skyddat boende efter ett beslut om placering eller 

omedelbar placering.  

För placeringens innehåll och utformning ska bestämmelser i såväl 

den nya lagen som i socialtjänstlagen gälla.  

Socialnämnden beslutar hur placeringen av barnet ska ordnas och var 

placeringen ska verkställas. Om nämndens beslut inte kan avvaktas, ska 

ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat få 

besluta i frågan. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 
 

Utredningen behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.   

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer i sak med 

utkastets förslag, i fråga om att socialtjänstlagens bestämmelser ska gälla 

för placeringens innehåll och utformning. I promemorian föreslås dock 

ingen bestämmelse som upplyser om detta. I promemorian lämnas inte 

något förslag om att socialnämnden ska bestämma hur placeringen av 

barnet ska ordnas och var placeringen ska verkställas.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar sig över promemorians 

bedömning och förslag. 

Skälen för utkastets förslag 

Placeringen ska anses påbörjad när barnet kommer till boendet 

Barnets placering i skyddat boende ska anses påbörjad när barnet, efter ett 

beslut om omedelbar placering eller om placering, har kommit till boendet. 

Bestämmelsen har utformats på liknande sätt som 10 § LVU. Enligt den 

bestämmelsen ska vården anses påbörjad när den unge på grund av ett 

beslut om omedelbart omhändertagande eller om vård har placerats utan-

för sitt eget hem. 

Val av skyddat boende 

Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors självbe-

stämmanderätt och integritet (1 kap. 1 § SoL). Socialnämndens insatser 

för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom 

eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar (3 kap. 5 § SoL). Den enskilde har 

dock ingen ovillkorlig rätt att själv välja insats. En förutsättning för ett 

barns placering i skyddat boende är att barnet placeras där tillsammans 

med en vårdnadshavare som beviljas insatsen med stöd av socialtjänst-

lagen. Barnet ska följaktligen alltid vara placerat i samma skyddade 

boende som vårdnadshavaren. Skulle vårdnadshavaren exempelvis av 

säkerhetsskäl flyttas till ett annat skyddat boende under barnets place-

ringstid, ska barnet också placeras i det nya boendet tillsammans med 

vårdnadshavaren. Av avsnitt 5.1 framgår vidare att skyddade boenden kan 

vara specialinriktade på olika grupper och att det bör ställas särskilda krav 

på boenden i vilka barn placeras. Det bör därför framgå av den nya lagen 

att det är socialnämnden som ska besluta hur placeringen av barnet ska 
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 ordnas och var placeringen ska verkställas. En motsvarande bestämmelse 

om hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas 

under vårdtiden finns i 11 § första stycket första meningen LVU.  

Om nämndens beslut inte kan avvaktas, bör ordföranden eller någon 

annan ledamot som nämnden har förordnat få besluta i frågan. Beslutet bör 

då anmälas vid nämndens nästa sammanträde. En motsvarande bestäm-

melse om att ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har 

förordnat ska få besluta hur vården av den unge ska ordnas och var han 

eller hon ska vistas under vårdtiden finns i 11 § tredje stycket LVU. 

Placeringens innehåll och utformning 

Den föreslagna lagen med särskilda bestämmelser om placering av barn i 

skyddat boende kompletterar bestämmelserna i socialtjänstlagen om 

frivillig placering av barn i skyddat boende. Bestämmelser i 

socialtjänstlagen om placeringens innehåll och utformning (se avsnitt 5.1) 

kommer, i den utsträckning det inte finns särskilda bestämmelser om detta 

i den nya lagen, att vara tillämpliga även för barn som är placerade i 

skyddat boende med stöd av den nya lagen. För tydlighets skull bör det 

upplysas om detta i den nya lagen.  

6.2.8 Omprövning av placeringen 

Utkastets förslag: Om ett beslut om placering i skyddat boende har 

meddelats ska socialnämnden inom sex månader från dagen då 

placeringsbeslutet verkställdes pröva om beslutet ska upphöra. Frågan 

ska därefter prövas fortlöpande sex månader från senaste prövning. 
 

Utredningen och promemorian behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag: Det föreslås ovan (avsnitt 6.1.4) i fråga 

om ett barn som har placerats i skyddat boende tillsammans med en vård-

nadshavare med stöd av socialtjänsten att socialnämnden minst en gång 

var sjätte månad ska överväga om placeringen fortfarande behövs och hur 

vården bör inriktas och utformas. Ett beslut om placering i skyddat boende 

med stöd av den nya lagen är en ingripande åtgärd eftersom det vid en 

sådan placering saknas samtycke från den ena av barnets vårdnadshavare. 

Socialnämnden bör därför, på motsvarande sätt som gäller vid en placering 

med stöd av socialtjänstlagen, vara skyldig att löpande hålla sig 

underrättad och bedöma om placeringen fortfarande behövs. Som 

utvecklas nedan bör socialnämndens prövning av om placeringen med stöd 

av den nya lagen fortfarande behövs dessutom resultera i ett överklagbart 

beslut.    

En placering i skyddat boende är till sin natur en insats som inte ska vara 

alltför långvarig. Samtidigt kan det behövas viss tid och stöd för att kunna 

återgå till ett liv fritt från våld. Det behöver också säkerställas att det finns 

tillgång till en trygg och säker stadigvarande bostad efter tiden i skyddat 

boende. Enligt utredningen är målsättningen att en vistelse i skyddat 

boende inte ska vara längre än nödvändigt. Sakkunniga som utredningen 

träffat anser att en sådan vistelse inte bör pågå längre tid än tre–fyra 

månader. Den genomsnittliga vistelsetiden i skyddat boende är omkring 
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två månader (se avsnitt 4.2.3). Det förekommer dock i undantagsfall att 

barn vistas längre tider i ett skyddat boende. Mot den bakgrunden är det 

viktigt att det görs en ordentlig prövning av placeringen när det har förflutit 

en viss tid. Socialnämnden bör därför ompröva placeringsbeslutet inom 

sex månader räknat från dagen då beslutet verkställdes. Denna om-

prövning bör sedan ske fortlöpande, inom sex månader från den senaste 

prövningen. Vid en omprövning ska den av nämnden gjorda bedömningen 

redovisas i ett beslut som kan överklagas. Den föreslagna ordningen 

motsvarar vad som gäller enligt 13 § andra stycket LVU vid vård med stöd 

av 3 § LVU.  

För att placeringen inte ska vara längre än nödvändigt bör socialnämn-

den också vid andra tillfällen, när det finns skäl till det, pröva om place-

ringen i skyddat boende ska upphöra. Så kan exempelvis vara fallet om 

socialnämnden har fått samtycke från den andra vårdnadshavaren eller om 

den vårdnadshavare som barnet vistas tillsammans med i det skyddade 

boendet har fått ensam vårdnad om barnet (se närmare avsnitt 6.2.6).  

Vid vård av unga med stöd av LVU har ansetts följa av förvaltnings-

rättsliga principer att vårdnadshavare, och även barn som fyllt 15 år, har 

rätt att när som helst under vårdtiden begära att vården ska upphöra och 

därmed påkalla en omprövning av vården. Bakgrunden är att vård utan 

samtycke är en ingripande åtgärd och ska inte pågå längre än vad som är 

nödvändigt. Samma förhållanden kan anses föreligga också när det gäller 

en placering av ett barn i skyddat boende.  

6.2.9 Läkarundersökning 

Utkastets bedömning: Socialnämnden bör inte få besluta om läkar-

undersökning av barn i skyddat boende.   
 

Utredningen behandlar inte frågan.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Promemorians bedömning överensstämmer inte med utkastets 

bedömning. I promemorian bedöms att bestämmelsen om läkarunder-

sökning i LVU kommer att gälla även för de bestämmelser om omedelbar 

placering i skyddat boende som promemorian föreslår ska införas i LVU.  

Remissinstanserna: Endast några få remissinstanser har yttrat sig över 

bedömningen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser inte något 

behov av att bestämmelserna om läkarundersökning ska vara tillämplig för 

barn som placeras omedelbart i skyddat boende. Åklagarmyndigheten 

delar den åsikten och befarar att barn i vissa fall kommer att utsättas för 

onödiga läkarundersökningar. Socialstyrelsen anser att det är oklart varför 

bestämmelsen ska gälla vid omedelbar placering. Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset anser, däremot, att det är viktigt att beslut om läkarunder-

sökning kan fattas under ett barns omedelbara placering i skyddat boende.  

Skälen för utkastets bedömning: Enligt 32 § första stycket LVU får 

socialnämnden i ett ärende enligt den lagen besluta om en läkarunder-

sökning av den unge och utse läkare för undersökningen. Även rätten har 

samma befogenhet i ett mål enligt LVU. Syftet med läkarundersökningen 

är att identifiera sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha 

betydelse för bedömningen av behovet av vård med stöd av LVU och 
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 planeringen av vården (prop. 2016/17:59 s. 35). Läkarundersökningen 

enligt 32 § LVU har alltså som primärt syfte att utgöra underlag för 

bedömningen av behovet av vård enligt denna lag. Ett barns placering i 

skyddat boende utgör dock inte sådan vård. I linje med SKR:s och 

Åklagarmyndighetens uppfattning görs bedömningen att det saknas ett 

praktiskt behov av att föranstalta om läkarundersökning för barn i skyddat 

boende. Det kan visserligen, såsom anges i promemorian, inte uteslutas att 

en läkarundersökning i vissa fall skulle kunna gagna exempelvis plane-

ringen av fortsatta åtgärder som rör barnets placering i skyddat boende. I 

avsnitt 6.3.1 föreslås att barn och unga som är placerade i skyddat boende 

ska erbjudas en hälsoundersökning enligt lagen (2017:209) om hälso-

undersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Syftet med en sådan undersökning är att ge underlag för en medicinsk 

bedömning av det enskilda barnets behov av hälso- och sjukvård och 

tandvård. Eventuella behov av hälso- och sjukvård för barn i skyddat 

boende bör kunna fångas upp inom ramen för en sådan undersökning. I 

motsats till vad Stiftelsen Allmänna barnhuset framför bör socialnämnden 

därför inte ges en befogenhet med stöd av den nya lagen att besluta om en 

läkarundersökning.  

6.2.10 Begränsning av umgänge och hemlighållande av 

vistelseort 

Utkastets förslag: Om det är nödvändigt för att skydda barnet från risker 

för barnets säkerhet eller hälsa, ska socialnämnden få besluta hur barnets 

umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt 

reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska utövas, 

och besluta att barnets vistelseort inte ska röjas för vårdnadshavare eller 

föräldrar. Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om 

ett sådant beslut fortfarande behövs. 
 

Utredningen och promemorian behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Barnens rätt i samhället (Bris) framför att utgångs-

punkten med umgänge med båda vårdnadshavarna kan vara problematisk 

för barn i många sammanhang och anser att frågan om umgänges-

begränsning bör utredas särskilt. Även Socialstyrelsen anser att det 

behöver förtydligas vad som ska gälla om umgängesbegränsning. Unizon 

anser att socialnämnden ska få befogenhet att besluta om den unges 

umgänge med vårdnadshavare och en förälder som har umgängesrätt 

reglerad genom dom eller beslut av domstol. Även Länsstyrelsen i 

Östergötland ser det som problematiskt att en placering i skyddat boende 

inte ger möjlighet för socialnämnden att besluta om umgängesbegränsning 

eller att besluta om att vistelseorten inte ska röjas för en vårdnadshavare. 
Förvaltningsrätten i Umeå anser att en möjlighet att reglera hemlig-

hållande av vistelseadress bör övervägas särskilt.  



  

  

 

122 

Skälen för utkastets förslag  

Det finns ett behov av att kunna begränsa umgänge och hemlighålla 
vistelseort för barn som är placerade i skyddat boende  

När ett barn är placerat i ett skyddat boende kan situationen vara sådan att 

umgänge med en misstänkt förövare skulle kunna äventyra barnets 

säkerhet och motverka att barnet får vara tryggt under vistelsen där. En 

misstänkt förövares umgänge med ett barn som vistas tillsammans med 

den skyddssökande vårdnadshavaren i skyddat boende kan också innebära 

en risk för att vistelseorten röjs. Det kan även innebära hälsorisker för 

barnet att träffa en förälder som barnet är rädd för. Varken utredningen 

eller departementspromemorian lämnar dock lagförslag som möjliggör 

begränsning av umgänge eller hemlighållande av vistelseort. Såsom 

Länsstyrelsen i Östergötland framhåller kan det vara problematiskt att det 

vid en placering i skyddat boende inte finns möjlighet för socialnämnden 

att besluta om umgängesbegränsning eller att vistelseorten inte ska röjas 

för en vårdnadshavare.  

Socialnämnden ska kunna besluta om begränsning av umgänge och 
hemlighållande av vistelseort  

Vid vård med stöd av LVU ansvarar socialnämnden för att den unges 

behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare tillgodoses så långt 

det är möjligt (se 14 § första stycket LVU). Omständigheterna kan emel-

lertid vara sådana att en vårdnadshavare eller en förälder under viss tid 

eller tills vidare inte bör träffa barnet. Det kan t.ex. finnas risk för att 

föräldrarna obehörigen griper in i vården (prop. 1979/80:1 del A s. 601). 

Det framgår av 14 § andra stycket LVU att socialnämnden om det är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt LVU får 1. besluta 

hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har 

umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom 

avtal ska utövas, eller 2. besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för 

föräldrar eller vårdnadshavare. En motsvarighet till bestämmelsen i 14 § 

andra stycket 2 LVU om hemlighållande av barns vistelseort har tagits in 

i 26 kap. 2 § OSL. I förarbetena till de båda bestämmelserna framhålls att 

de bör tillämpas restriktivt. Det bör endast i undantagsfall förekomma att 

vårdnadshavare under hänvisning till OSL:s bestämmelser vägras upp-

lysning om barnets vistelseort (se prop. 1979/80:1 del A s. 602 och prop. 

1989/90:28 s. 115).  

På motsvarande sätt som gäller för unga som vårdas med stöd av LVU 

ska socialnämnden få besluta hur barn i skyddat boende ska ha umgänge 

med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad 

genom dom eller beslut av domstol eller avtal ska utövas. Socialnämnden 

bör vidare på motsvarande sätt som gäller för unga som vårdas med stöd 

av LVU få besluta att barnets vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller 

vårdnadshavare. Socialnämnden bör få besluta om umgängesbegränsning 

och hemlighållande av vistelseort om det är nödvändigt för att skydda 

barnet från risker för barnets säkerhet eller hälsa.  

När det gäller umgängesbegränsning kan det exempelvis handla om att 

nödvändigt skydd i det skyddade boendet inte kan upprätthållas om 

umgänge med barnet sker. Det kan vara svårt för ett barn att hemlighålla 

vistelseorten för umgängesföräldern. 
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 När allmän domstol beslutar om umgänge får domstolen, om barnet har 

behov av det, besluta att en person som utses av socialnämnden ska 

medverka vid umgänget (umgängesstöd), enligt 6 kap. 15 c § föräldra-

balken. Det förekommer att barn i skyddat boende beviljas sådant 

umgängesstöd. I förarbetena till bestämmelsen om umgängesstöd betonas 

att den person som medverkar vid umgänget inte ska ses som en person 

med särskilt mandat att fysiskt förhindra att barnet bortförs eller kränks 

(prop. 2009/10:192 s. 11). Domstolen får vid prövningen av om barnet har 

behov av umgängesstöd t.ex. inte förutsätta att personen som medverkar 

vid umgänget utgör en garant mot skadliga åtgärder från en förälders sida 

(se prop. 2009/10:192 s. 11 och 29). Vid socialnämndens bedömning av 

om det finns behov av umgängesbegränsning ska det förhållandet att 

umgänget äger rum i närvaro av umgängesstöd enligt föräldrabalken ska 

följaktligen inte tas som intäkt för att säkerheten i det skyddade boendet 

kan upprätthållas.  

Socialnämndens riskbedömning kan indikera en hög säkerhetsrisk för 

den våldsutsatta vårdnadshavaren och medföljande barn om den miss-

tänkte förövaren får kännedom om vistelseorten. Det kan i sådana situa-

tioner vara nödvändigt för att skydda barnet från risker för barnets säkerhet 

eller hälsa att vistelseorten hemlighålls gentemot den andra vård-

nadshavaren.  

Det kan också vara nödvändigt att med stöd av bestämmelser i offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) hemlighålla vistelseorten, exem-

pelvis när en vårdnadshavare begär att få ta del av socialnämndens hand-

lingar i barnets ärende, se vidare avsnitt 8.3.  

Socialnämndens beslut i fråga om umgänge eller hemlighållande av 

vistelseort bör vara överklagbara till förvaltningsrätten (se avsnitt 6.2.17).  

Övervägande av beslutet var tredje månad 

Enligt 14 § tredje stycket LVU ska socialnämnden minst en gång var tredje 

månad överväga om ett beslut om umgängesbegränsning och hemlig-

hållande av vistelseort fortfarande behövs. Det ingår i socialnämndens 

ansvar att se till att ett beslut om umgängesbegränsning och hemlighål-

lande av vistelseort enligt LVU inte består längre än nödvändigt. Mot-

svarande bör gälla även vid umgängesbegränsning och hemlighållande av 

vistelseort för barn som placerats i skyddat boende. Det betyder att 

socialnämnden var tredje månad ska överväga om ett beslut om umgänges-

begränsning och hemlighållande av vistelseort som gäller ett barn som har 

placerats i skyddat boende fortfarande behövs. Övervägandet innebär att 

den tjänsteman vid förvaltningen som har den närmare uppsikten över 

vården minst en gång i halvåret ska anmäla till nämnden hur barnets och 

föräldrarnas förhållanden utvecklar sig. Avsikten med anmälan är inte att 

den alltid ska leda fram till ett formellt beslutsförfarande. Det är först när 

nämnden finner anledning att ifrågasätta behovet av en fortsatt begräns-

ning av umgänge eller hemlighållande av vistelseort som en prövning i 

nämnden ska ske (jfr prop. 1989/90:28 s. 114). Nämnden har vidare ett 

ansvar att omedelbart upphäva beslutet, när det inte längre finns behov av 

det. 
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6.2.11 Utövande av vårdnaden under placeringen 

Utkastets förslag: När ett barn är placerat i skyddat boende enligt den 

nya lagen ska den vårdnadshavare som barnet är placerat tillsammans 

med ensam få bestämma om insatser i öppna former enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen med anledning av placeringen. Detsamma ska gälla 

för val eller byte av skolenhet eller förskoleenhet som föranleds av 

placeringen.   
 

Utredningens förslag överensstämmer inte med utkastets förslag. I 

utredningen föreslås inte någon bestämmelse om att den vårdnadshavare 

som barnet är placerat tillsammans med ensam ska få bestämma om 

behandling i öppna former och om val eller byte av skolenhet eller 

förskoleenhet med anledning av placeringen. I utredningen föreslås att 

socialnämnden genom en ny bestämmelse i 6 kap. 13 a § föräldrabalken 

ska ges en befogenhet att besluta om val eller byte av skolenhet med endast 

en av två vårdnadshavares samtycke.  

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrar sig över 

utredningens förslag ställer sig positiva till förslaget, däribland Barnom-

budsmannen, Jämställdhetsmyndigheten, och Köpings kommun. 

Stockholms kommun anser att socialnämnden borde få en befogenhet att 

besluta om val eller byte även av förskoleenhet. Förvaltningsrätten i Umeå 

anser att det bör övervägas om möjligheten till omedelbart beslut av 

ordförande eller särskilt förordnad ledamot ska ges även i fråga om val 

eller byte av skolenhet. Även Piteå kommun väcker denna fråga. 

Riksdagens ombudsmän (JO) anför att utredningen inte för någon 

övergripande diskussion om vem som ska bestämma över barnet under 

placeringen. Frågorna om bestämmanderätten över ett barn som har 

beviljats bistånd i form av skyddat boende måste utredas närmare. Även 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) väcker denna fråga.   

Promemorians förslag överensstämmer inte med utkastets förslag. I 

promemorian föreslås inte någon bestämmelse om att den vårdnadshavare 

som barnet är placerat tillsammans med ensam ska få bestämma om 

behandling i öppna former och om val eller byte av skolenhet eller 

förskoleenhet med anledning av placeringen. Det föreslås i promemorian 

att socialnämnden genom en ny bestämmelse i 6 kap. 13 a § 

föräldrabalken ska ges en befogenhet att besluta om val eller byte av 

förskoleenhet eller skolenhet med endast en av två vårdnadshavares 

samtycke. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrar sig över 

förslaget tillstyrker eller har inget att invända mot det, däribland Statens 

skolinspektion och Specialpedagogiska myndigheten. Jämställdhetsmyn-

digheten anser att det är viktigt att socialnämnden verkar skyndsamt för att 

skolgången ska bli praktiskt möjlig för ett barn som är placerad till-

sammans med förälder i skyddat boende och undrar vem som bär ansvaret 

för att barnets skolgång tillvaratas under den tid då socialnämnden inte kan 

få kontakt med den andra vårdnadshavaren.  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att det behöver klargöras 

hur barnets möjligheter till somatisk vård ska säkerställas. IVO:s upp-

fattning är att gällande regelverk inte tydligt medger att hälso- och 

sjukvård kan ges till ett barn utan båda vårdnadshavarnas samtycke.  
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 Skälen för utkastets förslag  

Utgångspunkter för vårdnadshavares beslutanderätt  

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 

barnets personliga angelägenheter. För ett barn som har två vårdnads-

havare gäller att dessa ska utöva sina rättigheter och skyldigheter i 

förhållande till barnet tillsammans. Som närmare berörs ovan i avsnitt 

6.2.2 betyder det att om föräldrarna har gemensam vårdnad måste båda 

vårdnadshavarna som huvudregel samtycka till de insatser som erbjuds (se 

6 kap. 13 § föräldrabalken). Från den grundläggande principen om det 

gemensamma beslutsfattandet vid gemensam vårdnad finns undantag för 

speciella situationer, enligt 6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken. Om 

en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro eller sjukdom eller av någon 

annan orsak inte kan ta del i sådana beslut som rör vårdnaden och som inte 

kan skjutas upp utan olägenhet bestämmer den andra vårdnadshavaren 

ensam. Vårdnadshavaren får dock – oavsett om den andra 

vårdnadshavaren har förhinder – inte ensam fatta beslut av ingripande 

betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen 

kräver det.  

Enligt förarbetena till föräldrabalken (prop. 1975/76:170 s. 178) ligger 

det i sakens natur att bestämmanderätten om ett barn utövas än av den ena 

än av den andra föräldern beroende på vilken av dem som för tillfället är 

till hands eller på hur föräldrarna har organiserat utövandet av vårdnaden. 

Någon rättslig påföljd drabbar inte den förälder som driver igenom sin 

vilja i strid mot den andres. Om föräldrarna inte sammanbor måste det med 

nödvändighet bli så att den av dem som har barnet hos sig till stor del 

kommer att fatta de vardagliga besluten i fråga om vårdnaden. Det kan 

gälla frågor om barnets mat och kläder, sovtider, hur barnet ska tillbringa 

sin fritid osv. När det gäller beslut av mera ingripande betydelse för 

barnets framtid, t.ex. frågor som rör barnets skolgång och bosättning, 

måste bägge föräldrarna delta om inte barnets bästa uppenbarligen kräver 

att beslut fattas, trots att den ena av föräldrarna är förhindrad att medverka. 

Är förhållandena inte sådana att beslut snabbt måste fattas torde den 

förälder som inte har deltagit i beslutet i vissa fall kunna hävda att beslutet 

inte ska gälla (prop. 1975/76:170 s. 178).  

När det gäller barnets skolgång, har JO har i flera beslut konstaterat att 

vårdnadshavarna måste vara överens om var barnet ska gå i skola. För 

skolan gäller därför att den måste kontrollera uppgifter om vem eller vilka 

som är vårdnadshavare för eleven och respektive vårdnadshavares in-

ställning till inskrivning i en viss skola. Detta måste ske innan beslut om 

skolplacering fattas (JO:s ämbetsberättelse 2001/02 s. 397 och JO:s beslut 

den 12 april 2002, dnr 372–2001).  

Vad avser förskolan, har JO i olika beslut tidigare ansett att placering av 

ett barn i förskolan normalt är att anse som en del av den dagliga omsorgen 

och därmed något som den vårdnadshavare som barnet bor hos ensam kan 

bestämma om (se JO:s beslut den 2 oktober 1998, dnr 2680–1997 och den 

24 januari 2002, dnr 3285–2000). JO har därefter i ett beslut den 12 juli 

2019, dnr 8482–2017, uttalat att frågor om placering i förskola är sådana 

som barnets vårdnadshavare som huvudregel måste vara överens om.  

För vissa vård- och omsorgsinsatser finns ett undantag från det som 

utgångspunkt gäller om kravet på gemensamt beslutsfattande i fråga om 
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två vårdnadshavares gemensamma barn. Socialnämnden får enligt 6 kap. 

13 a § föräldrabalken besluta att vissa åtgärder för barnet får vidtas med 

bara den ena vårdnadshavarens samtycke, om det krävs med hänsyn till 

barnets bästa. De åtgärder som nämnden får besluta om är psykiatrisk eller 

psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och 

sjukvårdslagen, behandling i öppna former enligt 4 kap. 1 § SoL, utseende 

av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 § tredje stycket 

SoL eller en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Med psykiatrisk eller psykologisk 

utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen 

avses främst utredning eller behandling som ges inom barn- och ungdoms-

psykiatrin, BUP. Med behandling i öppna former avses i första hand olika 

former av samtalskontakter. När barnet har uppnått en sådan ålder och 

mognad att barnet själv kan samtycka till en hälso- och sjukvårdsåtgärd 

tillämpas inte bestämmelsen i 6 kap. 13 a § föräldrabalken 

(prop. 2011/12:53 s. 25). Inte heller behövs vårdnadshavarens samtycke 

när ett barn är över 15 år och samtycker till eller begär öppna insatser 

enligt SoL. Socialnämnden får då bevilja barnet insatsen om det är 

lämpligt (se 3 kap. 6 a § SoL). 

För barn och unga som får vård enligt 2 eller 3 § LVU beslutar social-

nämnden vid sidan om vårdnadshavaren i fråga om vårdnadshavarens 

ansvar för barnet. Det följer av 11 § LVU att det är socialnämnden som 

bestämmer hur vården av den unge ska ordnas och var den unge ska vistas 

under vårdtiden. Enligt 11 § fjärde stycket ska socialnämnden eller den åt 

vilken nämnden har uppdragit vården ha uppsikt över den unge och, i den 

utsträckning det behövs för att genomföra vården, bestämma om hans eller 

hennes personliga förhållanden. Av det femte stycket samma bestämmelse 

framgår att nämnden under vårdtiden har samma ansvar som vårdnads-

havaren för att den unges grundläggande rättigheter enligt 6 kap. 1 § 

föräldrabalken tillgodoses. Enligt förarbetena (prop. 1979/80:1 del A 

s. 596 f.) har socialnämnden, i den omfattning som behövs för att 

genomföra vården, samma skyldigheter och befogenheter som tillkommer 

föräldrarna. Nämnden bör bl.a. kunna besluta i frågor som rör den unges 

personliga förhållanden. Det kan här gälla frågor som medicinskt vård 

eller behandling. Den omständigheten att socialnämnden har tagit över 

ansvaret för vården av den unge får inte leda till att föräldrarna fråntas allt 

inflytande. Föräldrarna liksom den unge själv bör så långt som möjligt 

medverka vid vårdens utformning. Det är således endast när det är 

nödvändigt för att genomföra vården som nämnden genom förvalt-

ningsrättens beslut tar över föräldrarnas bestämmande över den unge. JO 

har i det sammanhanget uttalat att nämndens handläggare aldrig bör 

underlåta att informera vårdnadshavarna om uppkomna frågor kring 

vården. Vårdnadshavarna ska även beredas möjlighet att framföra sina 

synpunkter till nämnden (se JO:s ämbetsberättelse 1998/99 s. 279 och JO 

2002/03 s. 234).  

Barn i skyddat boende har ofta behov av insatser som kräver båda 
vårdnadshavarnas samtycke 

Såsom JO och IVO uppmärksammar, väcks frågan om vem som ska be-

stämma över barnets personliga förhållanden under placeringen. Det kan 
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 exempelvis handla om skolgång och förskola, insatser från hälso- och 

sjukvården eller behandling i öppna former från socialtjänsten. En insats 

från socialtjänsten som enligt utredningen ofta ges i samband med vistelse 

i skyddat boende är s.k. Trappan-samtal, som är en modell för krissamtal 

med barn som upplevt våld i sin familj. Som beskrivs i avsnitt 4.1.3 är 

många barn i skyddat boende i behov av insatser från barn- och 

ungdomspsykiatrin. JO har uttalat att det i fråga om åtgärder från hälso- 

och sjukvården många gånger är tillräckligt att samråd sker med den ena 

vårdnadshavaren. Dock ska enligt JO som regel samråd med den andra 

vårdnadshavaren ske om det finns anledning att misstänka att denne inte 

samtycker till behandlingen eller om det är fråga om mer ingripande 

åtgärder (JO 2003/04 s. 311 och JO:s beslut den 17 januari 2003, dnr 

3102–2002). 

För att säkerställa ett barns rätt till skolgång föreslår utredningen att 

socialnämnden får besluta att val eller byte av skolenhet med anledning av 

att barnet placeras i ett skyddat boende får vidtas utan den andre vård-

nadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa med 

stöd av en ny bestämmelse i 6 kap. 13 a § föräldrabalken. Detsamma ska 

enligt departementspromemorians förslag gälla även vid val eller byte av 

förskoleenhet. När det gäller ett barns behov av insatser från hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten tydliggörs i promemorian att socialnämnden 

i fråga om vissa åtgärder som rör hälso- och sjukvård och socialtjänst med 

den ena av två vårdnadshavares samtycke kan besluta att åtgärderna får 

vidtas om barnets bästa kräver det, med stöd av 6 kap. 13 a § 

föräldrabalken.   

Den vårdnadshavare som barnet är placerat tillsammans med ska ensam 
få bestämma i vissa frågor med anledning av placeringen 

Det framgår av artikel 3.2 i barnkonventionen att konventionsstaterna åtar 

sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs 

för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 

tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har 

juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga 

lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder.  

Frågan om hur det ska säkerställas att barn som är placerade i skyddat 

boende har tillgång till sina grundläggande rättigheter under vistelsetiden 

är komplicerad. Förslaget från utredningen och promemorian om att 

socialnämnden med endast den ena vårdnadshavarens samtycke ska få 

besluta om val eller byte av förskoleenhet eller skolenhet med stöd av en 

ny bestämmelse i 6 kap. 13 a § föräldrabalken innebär vissa praktiska 

svårigheter. Till att börja med kan det antas att socialnämnden i vissa 

situationer inte bör ta kontakt med den andra vårdnadshavaren för att 

efterhöra om samtycke finns. Det kan, såsom beskrivs i avsnitt 6.2.3 i vart 

fall initialt, finnas en risk med att socialnämnden kontaktar en 

vårdnadshavare som är misstänkt förövare. I en sådan situation torde 

bestämmelsen i 6 kap. 13 a § föräldrabalken inte utan vidare kunna 

tillämpas, eftersom vårdnadshavarnas inställning först måste utredas innan 

socialnämnden beslutar om åtgärden (prop. 2011/12:53 s. 29.). Det kan 

vidare innebära en viss tidsutdräkt att så som förutsätts vid tillämpningen 

av denna bestämmelse ta reda på hur en vårdnadshavare ställer sig i fråga 
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om samtycke. Såsom Jämställdhetsmyndigheten påpekar, är det viktigt att 

barn i skyddat boende snabbt bereds möjlighet att gå i skolan. I motsats till 

vad som föreslås av utredningen och promemorian, bör förslaget om 

socialnämndens befogenhet i fråga om att besluta om förskola och skola 

därför inte införas.  

En annan möjlig väg är att införa en reglering som innebär att social-

nämnden, på motsvarande sätt som gäller enligt 11 § LVU vid vård av 

unga, under barnets placeringstid i skyddat boende skulle ges samma 

ansvar som vårdnadshavaren för att barnets grundläggande rättigheter 

enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken tillgodoses. En fördel med en sådan 

ordning är att socialnämnden skulle ges handlingsutrymme att fatta de 

beslut som behövs för att genomföra placeringen som annars fordrar båda 

vårdnadshavarnas samtycke. Såsom beskrivs ovan (avsnitt 6.2.2) är dock 

en placering i skyddat boende med stöd av den nya lagen inte att likställa 

med en vårdsituation enligt LVU. Även den vårdnadshavare som barnet är 

placerat tillsammans med skulle inskränkas i sitt vårdnadsutövande under 

placeringstiden. Det kan ifrågasättas om en sådan inskränkning i bestäm-

manderätten för den vårdnadshavare som barnet placeras tillsammans med 

är nödvändig för att barns grundläggande rättigheter ska kunna tillgodoses 

under placeringstiden. Dessutom skulle en sådan ordning kunna leda till 

att personer avhåller sig från att söka skydd av rädsla för att förlora 

inflytandet över medföljande barn. 

Som redogjorts för ovan, finns det i 6 kap. 13 och 13 a §§ föräldrabalken 

bestämmelser om vårdnadens utövande när barnet står under vårdnad av 

två vårdnadshavare. När ett barn är placerat i skyddat boende bör i fråga 

om vårdnadens utövande i stället gälla att den vårdnadshavare som barnet 

är placerat tillsammans med ensam ska få bestämma i vissa sådana frågor 

som enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken annars kräver båda vårdnads-

havarnas samtycke. Detta ska endast gälla sådana frågor som föranleds av 

barnets placering i skyddat boende. Den andra vårdnadshavarens 

bestämmanderätt ska således endast inskränkas där det finns ett tydligt 

praktiskt behov som föranleds av att barnet är placerat i det skyddade 

boendet. En närmare reglering om detta bör därför införas i den nya lagen. 

Barn i skyddat boende kan ofta ha behov av olika stöd- och behand-

lingsinsatser som riktar sig till barn som har upplevt våld och som ofta 

erbjuds barn i skyddade boenden. Sådana öppna insatser som ges med stöd 

av 4 kap. 1 § SoL bör den vårdnadshavare som barnet vistas tillsammans 

med i det skyddade boendet därför ensam få bestämma om (jfr. 6 kap. 

13 a § första stycket 2 föräldrabalken). Den vårdnadshavare som barnet är 

placerad tillsammans med bör även få bestämma ensam i fråga om val eller 

byte av skolenhet eller förskoleenhet. Därigenom underlättas processen för 

att barn som är placerade i skyddat boende snabbt ska kunna återuppta sin 

skolgång och barn som behöver förskola ska kunna få tillgång till det. Det 

bör därför föras in en bestämmelse i den nya lagen som ger den vårdnads-

havare som barnet är placerat tillsammans med i det skyddade boendet rätt 

att ensam få bestämma om sådana insatser i öppna former som enligt 

4 kap. 1 § SoL och om val eller byte av skolenhet eller förskoleenhet som 

föranleds av placeringen. 

Det följer av bestämmelsen att den ena vårdnadshavarens bestäm-

manderätt endast gäller under den tid som barnet är placerat i det skyddade 

boendet tillsammans med vårdnadshavaren med stöd av den nya lagen. 
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 Sådana beslut som behöver fattas om barnets personliga förhållanden som 

kräver båda vårdnadshavarnas samtycke efter det att barnets placering i 

det skyddade boendet med stöd av den nya lagen har avslutats omfattas 

således inte av den nya bestämmelsen. Bestämmelsen innebär att barnets 

andra vårdnadshavare får sin beslutanderätt vid vårdnadens utövande 

inskränkt i de frågor där den ena vårdnadshavaren ensam får besluta under 

placeringstiden. Genom de rättssäkerhetsaspekter som kringgärdar barnets 

placering i skyddat boende med stöd av den nya lagen bl.a. i fråga om 

domstolsprövning och rätt till offentligt biträde ges den andra 

vårdnadshavaren möjlighet att angripa placeringsbeslutet rättsligt.    

Såsom IVO påpekar, kan barn i skyddat boende också vara i behov av 

somatisk vård. Barn kan också, vilket uppmärksammas i såväl utredningen 

som promemorian, vara i behov av psykiatrisk eller psykologisk utredning 

eller behandling psykologisk behandling som omfattas av hälso- och 

sjukvårdslagen (jfr. 6 kap. 13 a § första stycket 1 föräldrabalken). Ett 

barns behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen bedöms dock inte 

föranledas enbart av barnets placering i skyddat boende. Den 

vårdnadshavare som barnet är placerad tillsammans med bör därför inte få 

bestämma ensam i hälso- och sjukvårdsfrågor som kräver båda 

vårdnadshavarnas samtycke. Som anges ovan kan socialnämnden med 

stöd av endast den ena vårdnadshavarens samtycke fatta beslut om att 

psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling psykologisk 

behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen får vidtas, om det 

krävs med hänsyn till barnets bästa. När det gäller somatisk vård får även 

det hanteras inom ramen för befintliga bestämmelser i föräldrabalken.  

I detta sammanhang kan också uppmärksammas att av 6 kap. 

7 § föräldrabalken följer att socialnämnden får föra talan om en ändring i 

vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller 

i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara 

för barnets hälsa eller utveckling.  

Förhållandet till prövning av frågor om vårdnad, boende och umgänge    

Ibland är vistelsetiden i skyddat boende inte helt kortvarig. Under den tid 

ett barn är placerat i skyddat boende kan det hända att någon av 

vårdnadshavarna, eller båda, vänder sig till allmän domstol och begär att 

få ändring i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. De nu aktuella 

förslagen om barnets placering i skyddat boende hindrar inte en sådan 

talan och begränsar inte heller domstolens prövning av frågorna i målet. 

Vid domstolens prövning av frågor om vårdnad, boende och umgänge 

är barnets bästa avgörande. Domstolens beslut bygger på en helhets-

bedömning. För att kunna bedöma vad som är till barnets bästa kan 

domstolen bl.a. inhämta en utredning från socialnämnden (6 kap. 19 § 

föräldrabalken). Om föräldrarna är oense behöver utredningen i regel vara 

mer omfattande än om de är överens. Utredningen inkluderar vanligen 

samtal med båda vårdnadshavarna och med barnet. Skulle ett barn vistas i 

skyddat boende med en av vårdnadshavarna kan det även vara av värde att 

i förekommande fall inhämta information av en kontaktperson eller 

umgängesstödjare. Med hänsyn till de utredningssvårigheter som likväl 

kan uppstå, exempelvis när det gäller den andra vårdnadshavarens relation 



  

  

 

130 

till barnet, är det angeläget att socialnämnden verkar för att 

utredningsfrågorna ska få en så allsidig belysning som möjligt. 

Om domstolen beslutar att den placerade vårdnadshavaren ska få ensam 

vårdnad, finns inte längre grund för socialnämnden att tillämpa be-

stämmelserna i den föreslagna lagen. Den placerade vårdnadshavaren kan 

då ensam lämna samtycke till insatser för barnet. Domstolen kan också 

under tiden för ett barns vistelse i skyddat boende med en vårdnadshavare 

i stället besluta att tilldöma den andra vårdnadshavaren ensam vårdnad. 

Även i detta fall saknas förutsättningar för socialnämnden att tillämpa den 

föreslagna lagen, eftersom barnet enligt de reglerna inte kan placeras i 

skyddat boende med någon som inte är barnets vårdnadshavare. 

6.2.12 Placeringens upphörande 

Utkastets förslag: Om det inte längre finns skäl för en placering i 

skyddat boende, ska socialnämnden besluta att placeringen ska 

upphöra. En placering i skyddat boende upphör senast när barnet fyller 

18 år. 
 

Utredningen och promemorian behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag: Socialnämnden ska kontinuerligt pröva 

om barnets placering i skyddat boende alltjämt behövs. Så snart de för-

hållanden som föranlett placeringen inte längre föreligger, ska nämnden 

besluta att placeringen ska upphöra. En förutsättning för ett barns place-

ring i skyddat boende med stöd av den nya lagen är att barnet placeras där 

tillsammans med en vårdnadshavare som beviljas insatsen. Barnets 

placering ska därför upphöra senast när vårdnadshavaren inte längre är 

föremål för insatsen skyddat boende. Placeringen ska också upphöra när 

barnet fyller 18 år.   

6.2.13 Beslut om placering och omedelbar placering i 

skyddat boende hindrar inte vissa andra beslut 

Utkastets förslag: Beslut om placering i skyddat boende eller 

omedelbar placering i skyddat boende ska inte hindra vissa beslut om 

avvisning, utvisning, utlämning eller överlämnande. En placering i 

skyddat boende eller en omedelbar placering i skyddat boende ska 

upphöra att gälla när ett sådant beslut har verkställts. 
 

Utredningen och promemorian behandlar inte frågan.   

Remissinstanserna: Socialstyrelsen, som är den enda remissinstans 

som tar upp frågan, anser att det är oklart huruvida ett beslut om omedelbar 

placering i skyddat boende ska ha företräde framför de beslut som räknas 

upp i 21 a § LVU. 

Skälen för utkastets förslag: Av 21 a § första stycket LVU följer att 

beslut om vård med stöd av LVU inte hindrar vissa beslut om avvisning, 

utvisning, utlämning eller överlämnade. Samma sak bör, såsom Social-

styrelsen efterfrågar förtydligande om, gälla för ett barns placering i 
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 skyddat boende och ett barns omedelbara placering i skyddat boende. 

Detta bör slås fast genom en bestämmelse i den nya lagen.  

Det bör vidare gälla att ett beslut om placering i skyddat boende eller ett 

beslut om omedelbar placering i skyddat boende ska upphöra om ett sådant 

beslut som anges i 21 § första stycket LVU har verkställts. Även detta bör 

slås fast genom en bestämmelse i den nya lagen.  

6.2.14 Vissa bestämmelser om handläggningen 

Utkastets förslag: Mål och ärenden enligt den nya lagen ska hand-

läggas skyndsamt.  

Bestämmelsen om begränsningar i delgivningslagens tillämpning ska 

gälla för mål eller ärenden enligt den nya lagen. 

Socialnämnden ska få begära handräckning av Polismyndigheten för 

att verkställa beslut om placering och omedelbar placering i skyddat 

boende enligt den nya lagen.  

Vissa beslut ska gälla omedelbart. 

Utkastets bedömning: Det behövs inte några särskilda bestämmelser 

i den nya lagen för att socialtjänstlagens bestämmelser om hand-

läggning ska gälla.  
 

Utredningen behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan. 

Promemorians bedömning överensstämmer delvis i sak med utkastets 

förslag. I promemorian görs bedömningen att vissa bestämmelser i LVU 

kommer att gälla eftersom bestämmelser om placering i skyddat boende 

enligt promemorians förslag förs in i LVU. Hit hör skyndsam hand-

läggning, delgivning och handräckning för att genomföra en läkarunder-

sökning.  

Remissinstanserna: Göteborgs kommun anser att frågan om social-

nämndens möjlighet att begära handräckning för att genomföra place-

ringen i enlighet med reglerna i LVU behöver övervägas. 

 
Skälen för utkastets förslag  

Handräckning 

För att genomföra en placering eller en omedelbar placering skulle det 

undantagsvis kunna uppstå ett behov av att få handräckning av Polis-

myndigheten. Det kan exempelvis handla om att den andre, potentiellt 

våldsutövande, vårdnadshavaren fysiskt motsätter sig verkställigheten. I 

linje med vad Göteborgs kommun framför, kan det därför finnas skäl för 

att socialnämnden ska få begära handräckning av Polismyndigheten. Detta 

bör därför framgå genom en bestämmelse i den nya lagen att Polismyn-

digheten ska lämna hjälp för att på begäran av socialnämnden eller någon 

ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om 

vård eller omhändertagande med stöd av denna lag. En begäran bör få 

göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att 

åtgärden inte kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 

och 10 a §§ polislagen (1984:387) eller det annars finns synnerliga skäl. 

Motsvarande reglering gäller vid vård eller omhändertagande med stöd av 

LVU enligt 43 § första stycket 2 och andra stycket LVU.  
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Om socialnämnden begär hjälp av Polismyndigheten för att verkställa 

beslutet om en placering eller omedelbar placering i skyddat boende, bör 

nämnden utan hinder av sekretess få lämna Polismyndigheten de uppgifter 

om barnet eller närstående till barnet som behövs för planeringen och 

genomförandet av åtgärden. Detta bör slås fast i en bestämmelse i den nya 

lagen. En motsvarande bestämmelse finns i 43 b § LVU.  

I avsnitt 6.2.9 bedöms att socialnämnden inte ska få besluta om en 

läkarundersökning av barn i skyddat boende. Det finns därför inte behov 

av någon bestämmelse om handräckning för att genomföra läkarunder-

sökningen.  

Skyndsam handläggning 

När det gäller mål eller ärenden om placering i skyddat boende och 

omedelbar placering i skyddat boende bör handläggningen ske skyndsamt. 

Det bör därför införas en bestämmelse i den nya lagen som slår fast att mål 

eller ärenden enligt den lagen ska handläggas skyndsamt. Motsvarande 

bestämmelse gäller enligt 33 § LVU i fråga om att mål eller ärenden enligt 

den lagen ska handläggas skyndsamt.  

Begränsad tillämpning av delgivningslagen 

De finns bestämmelser i 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen 

(2010:1932) som anger att delgivning under vissa förutsättningar får ske 

genom att handling lämnas till en annan person än delgivningsmottagaren 

eller genom kungörande och tillgänglighållande av handling som ska 

delges. Dessa bestämmelser bör inte få tillämpas vid delgivning med 

enskild i mål eller ärenden enligt den nya lagen, och det bör därför införas 

en bestämmelse i denna lag som anger det. Motsvarande bestämmelse 

gäller enligt 38 § LVU vid delgivning med enskild i mål eller ärende enligt 

LVU.   

Beslut som gäller omedelbart  

Som anges ovan i avsnitt 6.2.5 föreslås att ett beslut om omedelbar 

placering i skyddat boende ska gälla omedelbart. Skälen till att det fattas 

beslut om en omedelbar placering torde oftast vara sådana att beslutet 

behöver kunna verkställas utan tidsutdräkt. Det ligger vidare i sakens natur 

att också andra beslut enligt den nya lagen bör kunna gå att verkställa utan 

fördröjning. Det bör därför framgå av den nya lagen att också sådana 

beslut gäller omedelbart, om inte nämnden bestämmer något annat. Det 

betyder bl.a. att nämndens beslut om begränsning av umgänge och 

hemlighållande av vistelseort enligt vad som föreslås i avsnitt 6.2.10 

kommer att gälla omedelbart, om inte nämnden bestämmer något annat. 

Även rätten bör få bestämma att andra beslut som rätten har meddelat ska 

gälla omedelbart. En bestämmelse med motsvarande innehåll i fråga om 

beslut enligt LVU finns i 40 § LVU.   

Bestämmelser om handläggning enligt socialtjänstlagen 

I 11 kap. SoL finns bestämmelser om handläggning av ärenden. I ärenden 

enligt den nya lagen bör bestämmelserna i 11 kap. 5–10 §§ SoL gälla i 
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 tillämpliga delar. Det behövs inte någon lagändring för att dessa 

bestämmelser ska gälla även för ärenden enligt den nya lagen.   

6.2.15 Delegationsbegränsning av socialnämndens beslut 

Utkastets förslag: Bestämmelserna om begränsning av delegering av 

socialnämndens beslut i 10 kap. 4 § socialtjänstlagen ska även gälla i 

ärenden om  

• ansökan om placering i skyddat boende,  

• omedelbar placering i skyddat boende,   

• hur placeringen ska ordnas och var barnet ska vistas under 

placeringen,   

• omprövning av placeringsbeslutet,  

• övervägande om huruvida beslut om umgängesbegränsning eller 

hemlighållande av vistelseort ska fortsätta att gälla,  

• att vården ska upphöra, och  

• handräckning. 
 

Utredningen behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Promemorians förslag överensstämmer med utkastets förslag i fråga 

om omedelbar placering i skyddat boende. I promemorian föreslås inte 

någon begränsning i rätten till delegation för ett barn placering i skyddat 

boende med stöd av en bestämmelse i lagen med särskilda bestämmelser 

om placering av barn i skyddat boende, eftersom det inte föreslås någon 

sådan placering. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar sig särskilt över 

förslaget.  

Skälen för utkastets förslag: Enligt 10 kap. 4 § SoL får uppdrag att 

besluta på socialnämndens vägnar ges endast åt en särskild avdelning som 

består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ett antal angivna ärenden. 

Bestämmelsen begränsar således till vem beslutanderätt får delegeras i 

angivna ärendetyper. Däremot innebär inte bestämmelsen att delegation 

får ske i dessa fall. För att delegation ska vara möjlig krävs att kommunal-

lagens (2017:725) delegationsbestämmelser medger detta. Bedömningen 

görs att följande ärenden enligt den nya lagen är av sådant slag att det kan 

anses vara motiverat att begränsa till vem beslutanderätten i sådana 

ärenden får delegeras: ansökan om placering i skyddat boende, om 

omedelbar placering i skyddat boende, ärenden om hur placeringen ska 

ordnas och var han eller hon ska vistas under placeringen, ärenden om 

omprövning av placeringsbeslutet, ärenden om övervägande om beslut om 

umgängesbegränsning eller hemlighållande av vistelseort ska fortsätta att 

gälla, ärenden om att vården ska upphöra och ärenden om handräckning. 

Bestämmelserna om begränsning av delegation enligt 10 kap. 4 § SoL bör 

därför ändras så att det framgår att begränsningen till vem beslutanderätten 

får delegeras även omfattar nu nämnda ärenden enligt den nya lagen.  
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6.2.16 Bestämmelser om muntlig förhandling och 

nämndemän, offentligt biträde och barns ställning 

Utkastets förslag: I mål om placering i skyddat boende ska förvalt-

ningsrätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte 

är uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling ska alltid hållas om någon 

part begär det. Parterna ska upplysas om sin rätt att begära muntlig 

förhandling.  

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen 

till en förhandling uteblir, bör rätten besluta att han eller hon ska hämtas 

till rätten omedelbart eller till en senare dag.  

I mål och ärenden om placering i skyddat boende, upphörande av 

placering i skyddat boende och omedelbar placering i skyddat boende 

ska offentligt biträde förordnas för barnet samt för vårdnadshavarna, 

om det inte måste antas att det saknas behov av biträde. Till offentligt 

biträde för barnet får endast den förordnas som på grund av sina 

kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för 

uppdraget. Gemensamt biträde får endast förordnas om det inte finns 

motstridiga intressen mellan dem som biträde ska förordnas för. 

Offentligt biträde ska förordnas av den domstol som handlägger 

målet. I ärenden hos socialnämnden förordnas offentligt biträde av 

förvaltningsrätten. 

I mål och ärenden enligt den nya lagen ska barnet få relevant 

information. Barnet ska också ges möjlighet att framföra sina åsikter i 

frågor som rör honom eller henne. Om barnet inte framför sina åsikter, 

ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på 

annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i 

förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.  

Om barnet fyllt femton år, ska han eller hon ha rätt att själv föra sin 

talan i mål och ärenden enligt den nya lagen. Den som är yngre ska få 

höras i domstol om han eller hon inte kan antas ta skada av det.  

Den som är förordnad som offentligt biträde för någon som är under 

femton år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, ska utan 

särskilt förordnande vara den unges ställföreträdare i det mål eller 

ärende som förordnandet avser.  

Vid handläggning i kammarrätt av mål om placering i skyddat boende 

ska nämndemän ingå i rätten. 
 

Utredningen behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan. 

Promemorians förslag överensstämmer delvis med promemorians. 

Promemorian innehåller inget förslag om muntlig förhandling och 

offentligt biträde i mål om placering i skyddat boende eftersom prome-

morian inte föreslår att bestämmelser om en sådan placering ska införas. 

I fråga om offentligt biträde vid omedelbar placering föreslås i utkastet 

till skillnad från i promemorian att till offentligt biträde för barnet får 

endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och 

även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget, samt att det uttryckligen ska 

fram gå att ett gemensamt biträde endast får förordnas om det inte finns 

motstridiga intressen mellan dem som biträde ska förordnas för. 
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 I promemorian görs bedömningen att bestämmelserna i LVU om barns 

rätt att få information och framföra sina åsikter kommer att gälla för en 

sådan placering i skyddat boende som föreslås i promemorian utan att det 

behövs några ändringar i lag. 

Remissinstanserna: När det gäller offentligt biträde för Barnens rätt i 

samhället (Bris), fram att kraven på särskild lämplighet för offentliga 

biträden som gäller vid ärenden enligt LVU även bör gälla för biträden i 

ärenden om omedelbar placering. Även Rädda Barnen betonar vikten av 

att det förtydligas att det offentliga biträdet har barnrättskompetens och 

kunskap om hur utsatthet för våld påverkar barn. Stockholms universitet 

(Juridiska fakultetsnämnden) anser att det bör förordnas ett eget biträde 

för barnet. 

När det gäller barnets rätt att få information och framföra sina åsikter 

framhåller Åklagarmyndigheten och Stockholms universitet (Juridiska 

fakultetsnämnden) att barnets åsikter oavsett ålder ska tillmätas betydelse 

och att detta bör tydliggöras i förslaget. Även Linköpings universitet 

(Barnafrid), Bris, Rädda Barnen och Myndigheten för ungdoms- och civil-

samhällesfrågor (MUCF) delar den åsikten. 

Skälen för utkastets förslag 

Muntlig förhandling 

Syftet med den nya lagen är att möjliggöra att barn vid behov kan placeras 

i ett skyddat boende tillsammans med en skyddsbehövande vårdnads-

havare utan att den andre vårdnadshavaren samtycker till placeringen. Det 

ligger i sakens natur att det då råder motsättningar mellan vårdnadshavarna 

och att placeringen är av ingripande natur för de som berörs av den. Det 

finns därför starka rättssäkerhetsskäl för att det vid sådana mål ska hållas 

en muntlig förhandling. Av rättssäkerhetsskäl är det likaså i regel av stor 

vikt för utredningen att parterna är närvarande vid förhandlingen i målet. 

Emellertid kan det ofta finnas ett skyddsbehov för den vårdnadshavare 

som vistas i skyddat boende tillsammans med gemensamma barn gentemot 

den andra vårdnadshavaren. Det är därför inte helt okomplicerat att 

föranstalta om en muntlig förhandling. Såsom närmare redogörs för i 

avsnitt 12.1 antas dock de allra flesta ärenden enligt den nya lagen inledas 

med att barnet placeras omedelbart i skyddat boende. Visserligen kan 

muntlig förhandling hållas även i mål om omedelbar placering (se 9 § 

förvaltningsprocesslagen [1971:291], förkortad FPL), men sannolikt 

kommer detta endast undantagsvis bli fallet. Omkring 70 procent av de 

omedelbara placeringarna i skyddat boende förväntas följas av att 

socialnämnden ansöker om placering i skyddat boende hos förvalt-

ningsrätten, vilket bedöms motsvara 841 mål varje år (se avsnitt 12.1). Den 

muntliga förhandlingen kommer således inte beröra alla mål enligt den nya 

lagen och i regel inte inträffa i det akuta skedet utan först omkring sex 

veckor efter det att beslutet om den omedelbara placeringen verkställdes. 

Det kan också erinras om att det av 14 § FPL följer att sökanden eller 

klaganden och den som har att svara i målet får delta i en muntlig förhand-

ling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma 

förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken. 

Mot denna bakgrund bör det framgå av den nya lagen att rätten ska hålla 

muntlig förhandling i mål om placering i skyddat boende, om detta inte är 
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uppenbart obehövligt och att muntlig förhandling alltid bör hållas, om 

någon part begär det. Parterna bör också upplysas om sin rätt att begära 

muntlig förhandling. Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa 

sig personligen till en förhandling uteblir, bör rätten kunna besluta att han 

eller hon ska hämtas till rätten omedelbart eller till en senare dag. 

Motsvarande gäller bl.a. för mål och beredande eller upphörande av vård 

enligt LVU (se 35 § LVU). 

I fråga om barnets närvaro vid den muntliga förhandlingen, se närmare 

nedan under avsnittet Barnets ställning vid mål och ärenden enligt den nya 

lagen.  

Offentligt biträde 

Som anges ovan är placering i skyddat boende en ingripande åtgärd. Av 

rättssäkerhetsskäl är det därför angeläget att såväl barnet som vårdnads-

havarna har rätt till offentligt biträde. I likhet med vad som föreslås i 

departementspromemorian bör det därför i mål och ärenden om beslut om 

omedelbar placering i skyddat boende förordnas offentligt biträde för 

barnet och för barnets vårdnadshavare. Detsamma bör givetvis gälla i mål 

och ärenden om beslut om placering i skyddat boende. Detta bör slås fast 

genom en bestämmelse i den nya lagen. Offentligt biträde bör förordnas 

för den som åtgärden avser och för dennes vårdnadshavare, om det inte 

måste antas att behov av biträde saknas. Offentligt biträde ska förordnas 

av den domstol som handlägger målet. I ärenden hos socialnämnd 

förordnas offentligt biträde av förvaltningsrätten.  

Som Bris framhåller bör till offentligt biträde för barnet endast den 

förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i 

övrigt är särskilt lämplig för uppdraget. En bestämmelse härom bör därför 

införas i den nya lagen. Motsvarande bestämmelse gäller sedan 2020 för 

offentligt biträde i mål och ärenden enligt LVU (se 39 § andra stycket 

LVU).  

Det framgår av 39 § LVU att om det behövs offentligt biträde för både 

den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, 

om det inte finns motstridiga intressen dem emellan. När det gäller skyddat 

boende är dock troligt att det kommer att finnas motstridiga intressen 

mellan vårdnadshavarna i mål eller ärenden om gemensamma barns 

placering eller omedelbara placering. Det innebär att varje vårdnadshavare 

i regel kommer att förordnas ett eget biträde. I likhet med vad Juridiska 

fakultetsnämnden vid Stockholms universitet framför, är det vidare en 

viktig utgångspunkt i tillämpningen av bestämmelsen att barn inte nöd-

vändigtvis har samma intresse som den vårdnadshavare som vill att barnet 

placeras i skyddat boende. Det innebär att barnet och den vårdnadshavare 

som barnet placeras tillsammans med i regel inte ska förordnas gemensamt 

biträde. Däremot torde gemensamma barn i en syskonskara kunna för-

ordnas gemensamt biträde. 

Mot denna bakgrund föreslås att det av bestämmelsen uttryckligen ska 

framgå att gemensamt biträde endast får förordnas om det inte finns 

motstridiga intressen mellan dem som biträde ska förordnas för. En 

konsekvens av detta blir att det i regel bör förordnas tre offentliga biträden 

i ett mål eller ärende enligt den nya lagen.  
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 Barns möjligheter att framföra sina åsikter 

Enligt artikel 12 i barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, 

utifrån barnets ålder och mognad. Det bör därför införas en bestämmelse i 

den nya lagen som klargör att barnet ska få relevant information vid mål 

och ärenden enligt denna lag. Informationen kan exempelvis handla om 

vad placeringen i skyddat boende innebär, planeringen framåt, stöd och 

hjälpinsatser som kan finnas för barnet, hur skolgången ska ordnas, liksom 

vilka rättigheter barnet har.  

Barnet bör vidare ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör 

honom eller henne. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller 

hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Av 

bestämmelsen bör det vidare framgå att barnets åsikter och inställning ska 

tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 

Motsvarande bestämmelse, som utgör en anpassning till artikel 12 i 

barnkonventionen, gäller även unga i mål eller ärenden enligt LVU (se 

36 § LVU). I motsats till vad bl.a. Bris framför, behöver det inte 

tydliggöras ytterligare i lag att barnets åsikter oavsett ålder ska tillmätas 

betydelse.   

Barnets ställning vid mål och ärenden enligt den nya lagen 

Det framgår av 36 § andra stycket LVU att sedan barnet fyllt 15 år har 

barnet rätt att själv föra talan i mål eller ärenden enligt LVU. Bestäm-

melsen har sin motsvarighet i 11 kap. 10 § SoL. Även i mål och ärenden 

enligt den nya lagen bör ett barn som har fyllt 15 år ha rätt att själv föra 

sin talan i mål och ärenden. Det bör därför införas en bestämmelse i den 

nya lagen som slår fast detta. Det bör även, på motsvarande sätt som gäller 

för mål enligt LVU införas en bestämmelse om att den som är yngre än 

15 år får höras i domstol, om han eller hon inte kan antas ta skada av det. 

Domstolen ska således underlåta att höra barnet om barnet kan antas ta 

skada av det. Så kan t.ex. vara fallet om barnet skulle försättas i en svår 

lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna eller känna stort obehag av att höras 

i domstol (se prop. 2012/13:10 s. 135 f.) 

Det föreslås ovan att rätten som huvudregel ska hålla muntlig förhand-

ling vid mål om placering i skyddat boende. Det föreslås även att barn i 

mål och ärenden enligt den nya lagen ska förordnas ett eget offentligt 

biträde. Av detta följer att barnet i rätten kommer att företrädas av det 

biträdet. Det får avgöras från fall till fall om det är lämpligt att barnet själv 

närvarar vid den muntliga förhandlingen, bl.a. med bedömning av den 

lojalitetskonflikt som för ett barn kan föreligga gentemot vårdnads-

havarna.  

På motsvarande sätt som framgår av 36 § sista stycket LVU bör det av 

den nya lagen även framgå att den som är förordnad som offentligt biträde 

för någon som är under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vård-

nadshavaren, utan särskilt förordnande ska vara den unges ställföreträdare 

i det mål eller ärende som förordnandet avser. Av detta följer att barnet i 

mål och ärenden enligt den nya lagen har en självständig ställning 

gentemot vårdnadshavaren. Barnet kan således genom sin ställföreträdare 

överklaga domstolens avgörande och vidta andra processhandlingar. 
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Ställföreträdaren ska ta tillvara barnets intresse och framföra de syn-

punkter och de önskemål som barnet har (se prop. 1994/95:224).   

Nämndemäns medverkan vid domstolsprövningen 

I fråga om rättens sammansättning i förvaltningsrätten i mål om placering 

i skyddat boende bör bestämmelserna i lagen (1971:289) om allmänna 

förvaltningsdomstolar gälla.  

Vid handläggning i kammarrätt av mål om placering i skyddat boende 

bör nämndemän ingå i rätten. Det bör därför införas en bestämmelse som 

föreskriver det i den nya lagen. Även i mål enligt LVU som inte avser mål 

om omedelbart omhändertagande, tillfälligt flyttningsförbud och tillfälligt 

utreseförbud gäller att nämndemän ska ingå i rätten (se 37 § LVU).  

6.2.17 Bestämmelser om överklagande 

Utkastets förslag: Socialnämndens beslut i fråga om fortsatt placering 

i skyddat boende ska kunna överklagas, liksom socialnämndens beslut 

om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort. Rättens 

beslut om förlängd tid för socialnämnden att ansöka om placering i 

skyddat boende ska inte få överklagas. 

Utkastets bedömning: Socialnämndens beslut om omedelbar place-

ring i skyddat boende bör inte få överklagas. 
 

Utredningen behandlar inte frågan.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Promemorians bedömning överensstämmer i sak med utkastets 

bedömning. Promemorian innehåller inte något förslag i denna del. 

Remissinstanserna: Endast Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i 

Sverige kommenterar förslaget. Föreningen är med hänvisning till frågans 

komplexitet tveksam till att socialnämndens beslut om omedelbar 

placering i skyddat boende inte ska vara överklagbart. 

 
Skälen för utkastets förslag och bedömning  

Överklagbara beslut 

Det föreslås i avsnitt 6.2.8 att socialnämnden ska vara skyldig att fort-

löpande pröva om placeringen i skyddat boende ska bestå. Därutöver 

gäller enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer att omprövning av ett 

beslut ska ske när vårdnadshavaren eller den unge som fyllt 15 år begär 

det.  

Socialnämndens omprövning av placeringen i skyddat boende med stöd 

av den nya lagen bör således alltid resultera i ett formellt beslut. Ett sådant 

beslut om huruvida placeringen i skyddat boende ska fortsätta bör kunna 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta bör framgå av en 

bestämmelse i den nya lagen.  

Vidare bör socialnämndens beslut i fråga om begränsning av umgänge 

eller beslut att barnets vistelseort inte ska röjas kunna överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol (se avsnitt 6.2.10). 
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 Prövningstillstånd krävs inte till kammarrätten 

Av 33 § förvaltningsprocesslagen framgår att förvaltningsrättens beslut får 

överklagas till kammarrätten. För de mål där det är särskilt föreskrivet 

krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande 

(34 a § förvaltningsprocesslagen). Krav på prövningstillstånd finns inte 

vid överklagande till kammarrätten av beslut som avses i 41 § LVU, bl.a. 

fortsatt vård enligt LVU och beslut om umgänge och hemlighållande av 

vistelseort. På motsvarande sätt som gäller för beslut om fortsatt vård 

enligt LVU, bör det inte heller krävas prövningstillstånd i kammarrätten 

för beslut om fortsatt placering i skyddat boende med stöd av den nya 

lagen. Detsamma bör gälla för socialnämndens beslut i fråga om 

umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort. Någon särskild 

föreskrift om prövningstillstånd bör därför inte införas. Detsamma gäller 

för förvaltningsrättens beslut om placering och omedelbar placering i 

skyddat boende. 

Beslut som inte går att överklaga  

Rättens beslut i fråga om förlängd tid för socialnämnden att ansöka om 

placering i skyddat boende bör inte kunna överklagas. Detta motsvarar vad 

som gäller i fråga om förlängd tid för socialnämnden att ansöka om 

beredande av vård enligt LVU (se 8 § och 41 §§ tredje stycket LVU). Skäl 

saknas att göra en annan bedömning i fråga om ansökan om placering i 

skyddat boende. En socialnämnds beslut om ett barns omedelbara 

placering i skyddat boende föreslås underställas förvaltningsrätten (se 

avsnitt 6.2.5). Förvaltningsrättens beslut om fastställelse med anledning av 

en sådan underställning får överklagas till kammarrätten. Nämndens beslut 

om omedelbar placering bör därför inte kunna överklagas, trots det som 

Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige framför i frågan. En 

sådan ordning motsvarar också vad som gäller i fråga om socialnämnds 

beslut om omedelbart omhändertagande (se 6 § och 41 § andra stycket 

LVU).  

6.2.18 En placering i skyddat boende med endast en av 

två vårdnadshavares samtycke är förenligt med 

grundläggande fri- och rättigheter 

Utkastets bedömning: I detta utkast föreslås en ny lag med särskilda 

bestämmelser om placering av barn i skyddat boende som innebär att 

ett barn ska kunna placeras i skyddat boende med endast en av två 

vårdnadshavares samtycke. De inskränkningar som förslagen innebär i 

rätten till privat- och familjeliv står i rimlig proportion till de intressen 

som de är avsedda att tillgodose. Förslagen är förenliga med 

Europakonventionen. 
  

Utredningens bedömning överensstämmer i sak med utkastets be-

dömning. I utredningen bedöms att den lagreglering som föreslås om att 

socialnämnden med stöd av en ny bestämmelse i föräldrabalken ska ges 

befogenhet att fatta beslut om ett barns placering i skyddat boende med en 
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av två vårdnadshavares samtycke är proportionerlig i förhållande till 

artikel 8 i Europakonventionen.  

Remissinstanserna: Endast Riksdagens ombudsmän (JO) yttrar sig 

över bedömningen och framför att det är knapphändigt belyst hur förslaget 

förhåller sig till Europakonventionen.  

Promemorians bedömning överensstämmer i sak med utkastets 

bedömning. I promemorian bedöms att de inskränkningar som den 

lagreglering som föreslås i promemorian om att den bestämmelse i 

föräldrabalken som utredningen föreslår ska kompletteras med en 

bestämmelse i LVU om att socialnämnden får besluta att omedelbart 

placera ett barn i ett skyddat boende, står i rimlig proportion till de 

intressen som de är avsedda att tillgodose.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar sig över bedömningen.  

Skälen för utkastets bedömning: Enligt 2 kap. 19 § regeringsformen 

får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden 

på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonven-

tionen). Konventionen gäller även som svensk lag genom lagen 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

För att säkerställa att konventionsstaternas förpliktelser enligt Europa-

konventionen följs, har en permanent europeisk domstol för de mänskliga 

rättigheterna, Europadomstolen, inrättats. Europakonventionen omfattar 

även barn och unga. I konventionen och senare antagna tilläggsprotokoll 

till konventionen slås ett antal grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheter fast. I sin rättspraxis har Europadomstolen utvecklat ett flertal 

tolkningsprinciper. Domstolen har poängterat betydelsen av att begrepp i 

konventionen ges en autonom tolkning genom vilken uttrycken ska tolkas 

på ett sätt som är oberoende av innebörden av motsvarande begrepp i de 

nationella rättssystemen. Detta anses särskilt viktigt för att en europeisk 

minimistandard ska kunna etableras och upprätthållas (Danelius H [2015], 

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakon-

ventionen om de mänskliga rättigheterna). En viktig princip som enligt 

Europadomstolens rättspraxis ska anses genomsyra konventionen är den 

s.k. proportionalitetsprincipen. Många åtgärder som till sin typ är 

konventionsenliga kan därmed godtas endast om de är proportionerliga, 

dvs. om de står i rimlig proportion till det intresse som de är avsedda att 

tillgodose. Är de oproportionerliga, dvs. mera långtgående än vad som 

framstår som rimligt för ändamålet, kan de däremot strida mot konven-

tionen. Enligt bl.a. artikel 8 (om rätten till skydd för privat och familjeliv) 

tillåts inskränkningar i den skyddade rättigheten endast när det är nöd-

vändigt för att skydda vissa viktiga intressen.  

Enligt artikel 8.1 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt 

för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Av 

artikel 8.2 i konventionen framgår att en offentlig myndighet inte får 

inskränka åtnjutande av rätten till privat- och familjeliv annat än med stöd 

av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn 

till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska 

välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för 

hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. Det 

huvudsakliga syftet med artikeln är att skydda enskilda från myndigheters 
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 godtyckliga begränsningar i deras privat- och familjeliv. Artikeln innebär 

dock inte bara att konventionsstaterna ska avhålla sig från ingrepp i 

rättigheten. Konventionsstaterna ska även vidta positiva åtgärder för att 

skydda den. Som exempel kan nämnas att våld som utövas mellan 

privatpersoner, t.ex. våld i nära relationer, kan innebära ett ingrepp i 

enskildas rätt till privat- och familjeliv. Konventionsstaterna har därför en 

skyldighet att införa, upprätthålla och tillämpa regler som säkerställer 

skyddet för enskilda så att deras rättigheter enligt artikel 8 respekteras. 

Detta inkluderar en skyldighet att skydda barn från våld, hot och andra 

övergrepp. Konventionsstaterna har också en skyldighet att skydda barn 

från att bevittna våld m.m. (se bl.a. Eremia mot Moldavien dom den 

17 maj 2013). 

Enligt Europadomstolens praxis utgör föräldrars och barns ömsesidiga 

umgänge en grundläggande beståndsdel i familjelivet och nationella 

åtgärder som hindrar detta innebär en inskränkning av de rättigheter som 

avses i artikel 8 i Europakonventionen. En sådan inskränkning måste vara 

konventionsenlig och får endast vidtas som en sista utväg när inga andra 

mindre ingripande åtgärder är möjliga. Europadomstolen har uttalat att 

myndigheterna har ett förhållandevis stort utrymme att bedöma nödvän-

digheten av att omhänderta ett barn, men att en striktare granskning av 

myndigheterna kommer att göras när det gäller ytterligare begränsningar 

av föräldrarnas rättigheter och umgänge. Omhändertagandet bör normalt 

ses som en tillfällig åtgärd som ska avslutas så snart omständigheterna 

tillåter det. Alla åtgärder som innebär tillfälligt omhändertagande bör över-

ensstämma med det slutgiltiga syftet att återförena den naturliga föräldern 

med barnet. En rimlig balans måste hittas mellan det omhändertagna 

barnets intressen och föräldrarnas intresse av att återförenas med barnet, 

samtidigt som barnets bästa måste komma före alla andra hänsyn (se bl.a. 

Kutzner mot Tyskland, dom den 26 februari 2002 §§ 58–60; Johansen mot 

Norge, dom 7 augusti 1996 Rapporter om dom och beslut 1996-III § 52, 

Olsson mot Sverige dom den 24 mars 1988 serie A nr. 130 och Gnahoré 

mot Frankrike dom den 19 september 2000, nr 40031/98, § 59, ECHR 

2000-IX). Artikel 8 innehåller inga krav på förfaranderegler, men 

beslutsprocessen ska vara rättvis och tillgodose föräldrars rättigheter i 

processen (Guide on Article 8 of the Convention – Right to respect for 

private and family life).  

I detta utkast till lagrådsremiss lämnas förslag som innebär att ett barn 

ska kunna placeras i skyddat boende med endast en av två vårdnadshavares 

samtycke (se avsnitt 6.2.3). Det föreslås vidare att socialnämnden ska få 

besluta om en sådan placering omedelbart (se avsnitt 6.2.5). Det föreslås 

också att socialnämnden ska få besluta om begränsning av umgänge och 

hemlighållande av vistelseort under placeringen (se avsnitt 6.2.10). 

Bestämmelserna innebär en inskränkning av rätten till privat- och 

familjeliv för den vårdnadshavare som motsätter sig barnets placering. Ett 

beslut om sådan placering kan även innebära en inskränkning i barnets rätt 

till privat- och familjeliv.  

Europakonventionen tillåter att stater ingriper och omhändertar barn om 

vissa förutsättningar är uppfyllda. Som anges ovan får en offentlig myn-

dighet inte inskränka åtnjutande av rätten till privat- och familjeliv annat 

än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt 

med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 
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ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller 

till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

I förslagen som presenteras i det här utkastet uppställs tydliga kriterier som 

är kopplade till skydd för barnets hälsa. Enligt bestämmelsen ska ett barn 

placeras i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare om det 

finns en risk för barnets säkerhet eller hälsa. Beslut om placering i skyddat 

boende ska meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av social-

nämnden. Socialnämnden föreslås vidare få besluta om att ett barn ska 

placeras omedelbart i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare 

om rättens beslut om placering i skyddat boende inte kan avvaktas med 

hänsyn till risken för barnets säkerhet eller hälsa. Socialnämnden föreslås 

också få besluta hur barnets umgänge med vårdnadshavare och med 

föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av 

domstol eller genom avtal ska utövas. Nämnden ska även få besluta att 

barnets vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare. 

Socialnämnden får endast besluta om begränsning i umgänge och 

hemlighållande av vistelseort om det är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet med en placering i skyddat boende.  

Barn har enligt Europakonventionen samma rättigheter som andra även 

om Europadomstolen i sin praxis särskilt understrukit vikten av att skydda 

barn på grund av deras utsatta ställning. 

Därutöver har barn också egna rättigheter som följer av barnkon-

ventionen, däribland en rätt till skydd och sådan omvårdnad som behövs 

för att barnets välfärd ska beaktas (artikel 3 i barnkonventionen). Enligt 

artikel 6 i barnkonventionen har barnet vidare rätt till liv, överlevnad och 

utveckling. Barnet har också enligt artikel 19 i barnkonventionen rätt att 

vara skyddad mot alla former av fysiskt och psykiskt våld. Barnet har även 

rätt till bästa uppnåeliga hälsa (artikel 24 i barnkonventionen).  

Nu refererade artiklar i barnkonventionen har tydliga kopplingar till 

5 kap. 1 § SoL som anger att socialnämnden ska verka för att barn växer 

upp under trygga och goda förhållanden. En koppling finns också till 

socialnämndens ansvar enligt 5 kap. 11 § SoL för att se till att ett barn som 

bevittnar våld får det skydd och stöd som barnet behöver.  

Att leva med våld i familjen kan få allvarliga konsekvenser för ett barns 

hälsa både på kort och lång sikt. Genom de föreslagna bestämmelserna 

tillgodoses behovet av skydd för barnets hälsa och barnets rätt att vara 

skyddat från bl.a. våld.  

I Europadomstolens praxis understryks att omhändertagande av barn ska 

ses som en tillfällig åtgärd som så snart omständigheterna tillåter det ska 

avslutas. Insatsen skyddat boende är till sin karaktär tillfällig och syftar till 

att tillgodose ett akut skyddsbehov.  

De föreslagna bestämmelserna innebär att barnets rättigheter till familje- 

och privatliv enligt artikel 8.2 i Europakonventionen inskränks. Samtidigt 

kan det utgöra en inskränkning av barnets rättigheter enligt samma artikel 

om myndigheterna inte ingriper för att exempelvis skydda barnet mot våld. 

Barn får enligt artikel 9 i barnkonventionen skiljas från sina föräldrar om 

det är nödvändigt för barnets bästa. Den inskränkning i en vårdnads-

havares rätt till familje- och privatliv som blir följden av nu angivna 

bestämmelser bedöms som nödvändig till skydd för barnets säkerhet och 

hälsa. De föreslagna bestämmelserna i den nya lagen säkerställer även 

föräldrarnas rättigheter i processen, exempelvis genom rätten till offentligt 
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 biträde. Sammanfattningsvis bedöms att de inskränkningar som förslagen 

innebär står i rimlig proportion till de intressen som de är avsedda att 

tillgodose. Förslagen bedöms vara förenliga med Europakonventionen.  

6.3 Andra insatser för barn i skyddade boenden 

6.3.1 Barn och unga i skyddat boende ska erbjudas en 

hälsoundersökning  

Utkastets förslag: Socialnämnden bör underrätta regionen om att ett 

barn eller en ung person i åldern 18–20 år placerats i ett skyddat boende. 

Regionen ska i anslutning till att placeringen inleds erbjuda barnet eller 

den unge en hälsoundersökning. 

Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett 

samarbete i fråga om barn och unga som placeras i skyddat boende. 
 

Utredningens förslag överensstämmer med utkastets förslag i sak. I 

utredningen föreslås dock inte några ändringar i socialtjänstlagen, hälso- 

och sjukvårdslagen eller i lagen om hälsoundersökning av barn och unga 

som vårdas utanför det egna hemmet med anledning av förslaget eftersom 

barn och unga enligt utredningens förslag ska få ett placeringsbeslut och 

därmed omfattas av befintliga bestämmelser.  

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som lämnar synpunkter 

tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget.  

Linköpings universitet (Barnafrid) anser att ansvaret för att ordna en tid 

till hälso- och sjukvård för undersökning bör ligga på socialtjänsten och 

inte på vårdnadshavarna. Det finns enligt universitetet annars en risk att 

barn hamnar mellan stolarna och inte får någon tid alls då föräldern på 

boende kanske inte har möjlighet att tillgodoses barnets behov.  

Sverige Kommuner och Regioner (SKR) menar att det kan finnas an-

ledning att misstänka att den ena vårdnadshavaren inte samtycker till 

hälsoundersökningen. Unicef Sverige föreslår att det införs en bestäm-

melse som möjliggör att hälsoundersökningen ska kunna genomföras med 

endast den ena vårdnadshavarens samtycke.  

Promemorian behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.   

Skälen för utkastets förslag 

Barn och unga ska erbjudas en hälsoundersökning  

Det framgår av 11 kap. 3 a § SoL att socialnämnden, om det inte är obe-

hövligt, ska underrätta regionen om att ett barn eller en ung person i åldern 

18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska 

erbjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om 

hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Bestämmelsen har motiverats med att många barn som socialtjänsten 

möter inte har fått ta del av den generella hälso- och sjukvården och att det 

är oroande att placerade barn som grupp har sämre fysisk och psykisk hälsa 

samt tandhälsa jämfört med genomsnittet bland barn (prop. 2016/17:59 

s. 30 ff.). Paragrafen omfattar barn och unga som vårdas med stöd av 
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socialtjänstlagen eller LVU. Med vård utanför det egna hemmet avses vård 

i familjehem, HVB eller stödboende, vård i jourhem och vård i SiS-hem 

(prop. 2016/17:59 s. 51).  

Av 1 § lagen om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas 

utanför det egna hemmet framgår att regionen på initiativ av social-

nämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård 

utanför det egna hemmet inleds. Syftet med hälsoundersökningen är att ge 

underlag för en medicinsk bedömning av den enskildes behov av hälso- 

och sjukvård. Den medicinska bedömningen som hälsoundersökningen 

ska leda fram till kan användas både för socialnämndens planering av 

vården och för hälso- och sjukvårdens fortsatta kontakter med barnet eller 

den unge (prop. 2016/17:59 s. 34). Det följer av 5 kap. 1 d § SoL och 

16 kap. 3 § HSL, att kommuner och regioner är skyldiga att komma 

överens om ett samarbete när det gäller barn och unga som vårdas utanför 

det ena hemmet.  

Som redogörs för i avsnitt 4.1.3 har barn i skyddat boende ofta behov av 

insatser från hälso- och sjukvården som behöver bli synliggjorda för att 

barnet ska få rätt vård. I likhet med utredningens bedömning, bör barn och 

unga i skyddat boende på motsvarande sätt som gäller för barn och unga 

som placerats utanför hemmet i andra former, omfattas av bestämmelserna 

om erbjudande om hälsoundersökning.  

Mot denna bakgrund bör det införas en bestämmelse i lagen om hälso-

undersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet om 

att även barn och unga som är placerade i skyddat boende omfattas. Av 

samma skäl bör det även göras följdändringar i 5 kap. 1 d § SoL och 

16 kap. 3 § HSL 

Underrättelse till regionen  

Förslaget innebär dels att socialnämnden ska underrätta regionen om att 

ett barn (eller ung vuxen) placeras i skyddat boende, dels att regionen blir 

skyldig att erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att barnet 

placeras i skyddat boende. Som det tydliggörande som Linköpings uni-

versitet (Barnafrid) efterfrågar, är det alltså den beslutande socialnämnden 

som ska initiera den kontakt med regionen som ska leda fram till 

erbjudandet av hälsoundersökningen. Underrättelsen sker inom ramen för 

socialnämndens utredning av barnet, varför något särskilt samtycke inte 

torde krävas i den delen för att socialnämnden ska få lämna information 

om barnet.  

Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen  

Förslaget innebär också att kommuner och regioner, på motsvarande sätt 

som gäller för barn som vårdas utanför hemmet, ska vara skyldiga att 

komma överens om ett samarbete när det gäller barn och unga som är 

placerade i ett skyddat boende. Bestämmelserna i 5 kap. 1 d SoL och 

16 kap. 3 § HSL bör därför ändras så att det framgår att också barn och 

unga som är placerade i skyddat boende omfattas av dessa bestämmelser. 

Samtycke från barnets vårdnadshavare 

Själva hälsoundersökningen förutsätter att barnets vårdnadshavare, eller i 

förekommande fall barnet självt, lämnar sitt samtycke till en under-
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 sökning. Bedömningen av om det är barnet eller vårdnadshavaren som ska 

samtycka till hälsoundersökningen vid en placering enligt socialtjänst-

lagen ska göras på samma sätt som vid andra insatser inom hälso- och 

sjukvården (prop. 2016/17:59 s. 35 f.).  

Enligt 4 kap. 3 § patientlagen (2014:821) ska, när patienten är ett barn, 

barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som 

möjligt klarläggas. Det framgår av förarbetena till patientlagen 

(prop. 2013/14:106 s. 67 f.) att barnets inställning ska tillmätas betydelse 

i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. För att en patient ska 

kunna ta ställning till frågan om vilken vård som ska ges, och eventuellt 

lämna samtycke till en vårdåtgärd, måste han eller hon ha förmåga att 

förstå den information som lämnas och överblicka konsekvenserna av sitt 

eget beslut. Det centrala för bedömningen av om barnet ska anses moget 

nog att ensam få ge sitt samtycke till en sjukvårdsåtgärd är om barnet 

förstår hälso- och sjukvårdsinsatsen samt vilka konsekvenser insatsen kan 

få.  

I de flesta fall ingår hälso- och sjukvård i den dagliga omsorgen om 

barnet. JO har uttalat att det många gånger, när det gäller åtgärder inom 

hälso- och sjukvården, är tillräckligt att samråd sker med den ena vård-

nadshavaren. Dock ska enligt JO som regel samråd med den andra vård-

nadshavaren ske om det finns anledning att misstänka att denne inte sam-

tycker till behandlingen eller om det är fråga om mer ingripande åtgärder 

(se JO 2003/04 s. 311 och JO:s beslut den 17 januari 2003, dnr 3102–

2002). Som närmare beskrivs i avsnitt 6.2.11 bör frågor om somatisk vård 

hanteras inom ramen för befintliga bestämmelser i föräldrabalken. Det 

gäller även i fråga om erbjudandet om hälsoundersökning. Någon särskild 

reglering, såsom Unicef Sverige efterfrågar, bör därför inte införas. 

6.4 Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till 

utbildning i vistelsekommunen 

Utkastets förslag: En elev som på grund av placering i ett skyddat 

boende flyttar från kommunen ska ha rätt att tas emot till utbildning i 

förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller 

anpassad gymnasieskola i vistelsekommunen.  
Eleven ska även ha rätt att fullfölja en påbörjad utbildning i gym-

nasieskolan eller anpassade gymnasieskolan i vistelsekommunen. 

Eleven ska även ha rätt att fullfölja en påbörjad utbildning i hem-

kommunen när eleven efter placeringen i skyddat boende återvänder till 

hemkommunen.  

Elever som till följd av vistelse i skyddat boende går i en annan kom-

muns förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassade 

gymnasieskola ska ha rätt till skolskjuts under samma förutsättningar 

som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.  

Bestämmelserna om en hemkommuns ersättning till en annan 

kommun som tar emot en elev, interkommunal ersättning, ska gälla 

även när en kommun tar emot en elev som vistas i ett skyddat boende. 

När det gäller förskoleklassen föreslås det ändringar i skollagen för att 

bestämmelsen om interkommunal ersättning ska gälla. Det föreslås 
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vidare att också en elev som på grund av en placering i hem för vård 

eller boende flyttar från kommunen ska ha rätt att tas emot till 

utbildning i förskoleklass i vistelsekommunen. 

Utkastets bedömning: För övriga skolformer behöver det inte göras 

några ändringar i skollagen för att bestämmelserna om interkommunal 

ersättning ska gälla.  
 

Utredningens förslag överensstämmer delvis med utkastets förslag och 

bedömning. I utredningen föreslås inte några bestämmelser om att en elev 

som vistas i skyddat boende ska tas emot till eller fullfölja utbildning i 

vistelsekommunen som avser introduktionsprogram i gymnasieskolan 

eller gymnasiesärskolan, eller att fullfölja en sådan utbildning vid ett 

återvändande till hemkommunen. Utredningen lämnar inte förslag om att 

en elev som vistas i skyddat boende ska kunna tas emot till ett individuellt 

program i gymnasiesärskolan i vistelsekommunen. Några bestämmelser 

föreslås inte heller om att en elev som vistas i skyddat boende eller HVB 

ska tas emot i förskoleklass i vistelsekommunen.   

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrar sig över 

utredningens förslag om att en elev ska ha rätt till utbildning i 

vistelsekommunen tillstyrker utredningens förslag, däribland Barnom-

budsmannen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Statens skol-

verk efterfrågar en analys av om den aktuella elevgruppen även bör 

omfattas av bestämmelser om rätt till utbildning på introduktionsprogram 

i gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolans individuella program, på 

motsvarande sätt som i dag gäller för elever som har placerats i hem för 

vård eller boende. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten avstyrker förslaget med motive-

ringen att det i motsats till utredningens förslag även behövs en reglering 

för specialskolan och sameskolan. Statens skolinspektion föreslår att 

bestämmelsen i 24 kap. 17 § skollagen (2010:800) ses över för att utöka 

möjligheter till särskild undervisning i hemmet. Stockholms kommun 

föreslår att det även bör införas ett förtydligande om barnets rätt att bli 

mottagen i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än 

hemkommunen. 

De flesta remissinstanser som har yttrat sig över utredningens förslag 

om att en elev ska få behålla sin skolplacering i den placerande kommunen 

i fyra månader tillstyrker förslaget, däribland Trollhättans kommun. 

Skolverket ser positivt på förslaget men poängterar att det inte finns någon 

motsvarande rätt för elever som vistas i HVB. Myndigheten ställer sig 

därför frågande till om det är motiverat med en särreglering för denna 

elevgrupp i förhållande till andra elevgrupper.  

Endast några få remissinstanser har yttrat sig över förslaget om 

förtydligande om ansvarig kommun för skolskjuts, däribland SKR som 

inte har något att invända emot förslaget. Stockholms kommun påpekar att 

skolskjuts inte beviljas över kommungränser och att det i skolans uppdrag 

inte finns utrymme för finansiering av oförutsedda transporter till 

tillfälliga boenden. Skolinspektionen anser att rätten till skolskjuts bör 

omfatta även förskolan.  

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer delvis med 

utkastets förslag och bedömning. I promemorian lämnas inte något förslag 

om rätt att tas emot i förskoleklassen i vistelsekommunen.  
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 Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrar sig över 

förslaget att elever i skyddat boende i vistelsekommunen ska ha rätt till 

utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan och på individuellt 

program i gymnasiesärskolan tillstyrker eller har inget att invända mot 

förslaget, däribland Statens skolinspektion, Statens skolverk, Myndigheten 

för delaktighet (MFD) och Göteborgs kommun.  

Några remissinstanser, däribland Linköpings universitet (Barnafrid) och 

Rädda Barnen, saknar förslag på hur barn ska få utbildning när det är en 

säkerhetsrisk att lämna det skyddade boendet. Även Stockholms kommun 

väcker denna fråga och påpekar att kommunen har ett särskilt lärarteam 

som tillhandahåller undervisning på skyddade boenden. Enligt kommunen 

bör det också utredas om det finns möjligheter för barnen att delta i 

ordinarie undervisning digitalt och ytterligare belysas hur situationen ska 

hanteras när det inte är bäst för barnet att behöva byta skola.  

Stockholms universitet (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) 

anser att barns rätt till förskola behöver stärkas.  

Sveriges stadsmissioner efterfrågar ett tydliggörande kring vilken 

kommun som i praktiken ansvarar för att skolgången blir tillgänglig.  

Skälen för utkastets förslag och bedömning 

Rätten till utbildning behöver tydliggöras för barn som är placerade i 
skyddat boende 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt (7 kap. 2 § skollagen). Enligt 

2 kap. 18 § första stycket regeringsformen har alla barn som omfattas av 

den allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i 

allmän skola. Även barn som inte har skolplikt i Sverige har som 

utgångspunkt rätt till utbildning, t.ex. asylsökande (7 kap. 2 § och 29 kap. 

2 § skollagen). Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen och 

därefter i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan 

(7 kap. 4 § skollagen). Det är hemkommunen som ansvarar för att barnet 

ges utbildning i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan (9 kap. 

12 §, 10 kap. 24 § och 11 kap. 24 § skollagen). 

Gymnasieskolan är öppen för ungdomar som är bosatta i Sverige och 

har avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning 

(15 kap. 5 § skollagen). Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen 

för ungdomar vars skolplikt har upphört och som på grund av att de har en 

utvecklingsstörning inte bedöms ha förutsättningar att uppfylla sådana 

betygskriterier som gäller för gymnasieskolan och som minst ska uppfyllas 

(18 kap. 4§ skollagen).  

Riksdagen har, med anledning av propositionen Elevhälsa och stärkt 

utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (prop. 

2021/22:162), beslutat dels att uttrycket utvecklingsstörning i skollagen 

ska ersättas av uttrycket intellektuell funktionsnedsättning, dels att 

benämningen grundsärskola respektive gymnasiesärskola ändras till 

anpassad grundskola respektive anpassad gymnasieskola. Lagändringarna 

träder i kraft den 2 juli 2023. I detta utkast används de nya benämningarna 

av skolformerna, utom då utredningens förslag och remissinstansernas 

synpunkter återges. 

Trots bestämmelserna om skolplikt och rätten till utbildning är det 

många barn som inte går i skolan eller upplever långa avbrott i skolgången 
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under vistelsen i skyddat boende (se avsnitt 4.3.2). Att barn i skyddat 

boende inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd innebär ytterligare 

påfrestningar för barnet och kan få negativa konsekvenser för barnets 

lärande på kort och lång sikt. 

I avsnitt 6.2.2 föreslås att barn ska kunna placeras i skyddat boende 

tillsammans med en vårdnadshavare. Det föreslås vidare i avsnitt 8.7 att 

vistelse i ett skyddat boende inte ska leda till ändrad folkbokföring. Det 

behöver därför tydliggöras i skollagen att elever som placeras i skyddat 

boende har rätt att tas emot till utbildning i vistelsekommunen. I fråga om 

gymnasieutbildning behöver det vidare tydliggöras att de har rätt att 

fullfölja sin utbildning om de återvänder till sin hemkommun.  

Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till utbildning i förskole-
klassen, grundskolan och anpassade grundskolan i vistelsekommunen 

I skollagen anges att det som huvudregel är hemkommunen som ska an-

ordna förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola i den omfattning 

som krävs för att bereda utbildning för alla berörda elever i kommunen (se 

9 kap. 12 §, 10 kap. 24 § och 11 kap. 24 § skollagen).  

En elev som vistas i ett HVB som är beläget i en annan kommun än 

barnets hemkommun har rätt att bli mottagen i grundskolan eller anpassade 

grundskolan med offentlig huvudman i den kommun där eleven vistas (se 

10 kap. 25 § och 11 kap. 25 § skollagen). I likhet med vad utredningen 

förslår, bör det införas en reglering som, på motsvarande sätt som gäller 

för elever som vistas i ett HVB, tydliggör att elever som vistas i ett skyddat 

boende i en annan kommun än hemkommunen ska ha rätt att bli mottagen 

i grundskola eller grundsärskola (numera anpassad grundskola) i den 

kommun där eleven vistas. Det bör därför införas bestämmelser i skollagen 

som tydliggör att en elev som vistas i ett skyddat boende i en annan 

kommun än hemkommunen ska bli mottagen i grundskolan och anpassade 

grundskolan i den kommun där eleven vistas.  

Av 9 kap. 13 § skollagen framgår att ett barn har rätt att bli mottaget i 

förskoleklass med offentlig huvudman i en annan kommun än den som ska 

svara för barnets utbildning, om barnet med hänsyn till sina personliga 

förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskoleklass. 

Sedan 2018 ska skolplikten börja fullgöras i förskoleklassen. Det finns 

därför skäl att, på motsvarande sätt som gäller för elever i grundskola och 

anpassad grundskola, i skollagen tydliggöra att elever som vistas i skyddat 

boende i en annan kommun än hemkommunen ska bli mottagna även i 

förskoleklass. När det gäller elever som vistas i HVB, är det visserligen så 

att det är ovanligt att barn i den låga åldern placeras i ett sådant boende. 

Att en sådan placering av ett barn görs kan dock inte uteslutas. Dessutom 

är det viktigt att regleringen för elever som vistas i HVB är enhetligt 

utformad. Det bör därför införas bestämmelser i skollagen som tydliggör 

att en elev som vistas i ett HVB eller i ett skyddat boende i en annan 

kommun än hemkommunen ska bli mottagen i förskoleklass i den 

kommun där eleven vistas.  

Såsom beskrivs i utredningen, behöver kommunen utarbeta rutiner för 

att det, vilket Sveriges stadsmissioner efterfrågar, ska bli tydligt hur elever 

i skyddat boende ska få tillgång till utbildning i praktiken.  
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 Särskilt om specialskolan och sameskolan 

I utredningen lämnas inte något förslag till reglering om att elever som 

vistas i ett skyddat boende i en annan kommun än hemkommunen ska ha 

rätt att tas emot i det två skolformerna med statlig huvudman, 

specialskolan eller sameskolan i vistelsekommunen. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten anser att balansen mellan skydd, orsak till placering, och 

fysisk och språklig tillgänglighet i utbildning inte är tillräckligt analyserad. 

För denna elevgrupp behövs enligt myndigheten ett förstärkt skydd. Fem 

skolenheter med sameskola finns i norra Sverige. Läsåret 2021/22 gick 

totalt 181 elever i sameskolan. Specialskolan för elever med vissa 

funktionsnedsättningar finns som riksskolor med upptagning från hela 

landet och som regionskolor med regionala upptagningsområden. Läsåret 

2021/22 gick totalt 750 elever på någon av specialskolans tio skolenheter 

som är representerade i sex kommuner. Det kan konstateras att elever från 

någon av dessa två skolformer som tillsammans med vårdnadshavare 

placeras i skyddat boende inte med enkelhet kan byta skolenhet. Elever 

som tillhör specialskolans målgrupp har dock rätt till stöd och 

anpassningar i grundskolan. Elever som får sin utbildning i sameskolan 

kan liksom specialskolans elever välja att få sin utbildning i grundskolan. 

I likhet med utredningen görs bedömningen i detta utkast att det inte bör 

införas någon särskild reglering för specialskolan eller sameskolan. Det 

finns inte heller någon sådan reglering för specialskolan eller sameskolan 

när det gäller elever som vistas i ett HVB i en annan kommun än 

hemkommunen. För att tillgodose en elevs behov av stöd och anpassning 

för elever i sameskolan och specialskolan är det viktigt med en fungerande 

samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.   

Rätt att bli mottagen till nationella program eller fullfölja påbörjad 
utbildning i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan i 
vistelsekommunen och vid återvändande till hemkommunen  

När det gäller frågan om att tas emot till nationella program i gym-

nasieskolan och anpassade gymnasieskolan jämställs elever i HVB med 

behöriga sökande som är hemmahörande i kommunen eller inom sam-

verkansområdet för utbildningen. Detsamma gäller för mottagande till en 

sådan nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsut-

bildning som börjar det första läsåret (16 kap. 43 § och 19 kap. 35 § 

skollagen). Elever i HVB har också rätt att fullfölja en redan påbörjad 

utbildning på ett nationellt program eller nationell inriktning i vistelse-

kommunen, om den kommunen erbjuder sådan utbildning. Om den inte 

erbjuder den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter eget val fullfölja 

sin utbildning i en annan kommun eller en region som anordnar utbild-

ningen, om detta inte hindrar eleven från att vistas i hemmet för vård eller 

boende (se 16 kap. 49 § och 19 kap. 42 § skollagen). Utredningen föreslår 

att motsvarande bestämmelser ska gälla även för elever i skyddat boende. 

Den bedömningen delas. Det bör därför införas bestämmelser som tydlig-

gör att elever i skyddat boende ska jämställas med behöriga sökande som 

är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, 

när det gäller att tas emot nationella program i gymnasieskolan och 

anpassade gymnasieskolan. Detsamma bör gälla för mottagande till en 

sådan nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsut-
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bildning som börjar första läsåret. Det bör också införas bestämmelser som 

tydliggör att elever i skyddat boende ska ha rätt att fullfölja en redan 

påbörjad utbildning på nationellt program i vistelsekommunen.  

En elev som återvänder till sin hemkommun efter en placering i HVB 

har också rätt att fullfölja en påbörjad utbildning där. Om inte hem-

kommunen erbjuder den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter eget 

val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region som 

anordnar utbildningen (se 16 kap. 49–49 a §§ och 19 kap. 42–42 a §§ 

skollagen). I likhet med vad utredningen föreslår bör det införas bestäm-

melser som tydliggör att en elev som återvänder till sin hemkommun efter 

en placering i HVB ska ha rätt att fullfölja en påbörjad utbildning där, när 

det gäller nationella program i gymnasieskolan och anpassade gymnasie-

skolan.  

Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till utbildning på 
introduktionsprogram i gymnasieskolan i vistelsekommunen 

I gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram 

(15 kap. 7 § skollagen). Introduktionsprogrammen är programinriktat val, 

yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion (17 kap. 

2 § skollagen). Programinriktat val och yrkesintroduktion får utformas för 

en grupp elever eller för en enskild elev. Övriga introduktionsprogram ska 

utformas för en enskild elev (17 kap. 4 §). En elev som vistas i kommunen 

eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i HVB 

ska vid beslut om mottagande till sådana introduktionsprogram som ut-

formas för en grupp elever jämställas med den som är hemmahörande i 

kommunen eller samverkansområdet för utbildningen (17 kap. 19 § skol-

lagen). Med anledning av Skolverkets påpekande förslås det i 

promemorian att det ska tydliggöras i skollagen att motsvarande ska gälla 

även för en elev som på grund av placering i ett skyddat boende vistas i en 

kommun eller ett samverkansområde. Denna bedömning delas. Det bör 

därför införas en bestämmelse som tydliggör att en elev som vistas i 

kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av 

placering i skyddat boende vid beslut om mottagande till introduk-

tionsprogram som utformas för en grupp elever ska jämställas med den 

som är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbild-

ningen. 

När det gäller sådana introduktionsprogram som utformas för en enskild 

elev, får den anordnande kommunen eller regionen ta emot barn och unga 

som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive utbildning oberoende av 

vilken kommun de kommer ifrån (17 kap. 21 och 21 a §§ skollagen). 

Kommunen är emellertid skyldig att ta emot barn och unga som uppfyller 

behörighetsvillkoren för respektive utbildning om de på grund av 

placering i HVB vistas i kommunen eller samverkansområdet. Med 

anledning av Skolverkets påpekande föreslås det i promemorian att det ska 

tydliggöras i skollagen att motsvarande ska gälla även för en elev som på 

grund av placering i ett skyddat boende vistas i en kommun eller ett 

samverkansområde. Denna bedömning delas. Det bör därför införas en 

bestämmelse som tydliggör att kommunen ska vara skyldig att ta emot 

barn och unga som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive 
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 utbildning om de på grund av placering i skyddat boende vistas i 

kommunen eller samverkansområdet. 

Vad avser gymnasieskolans nationella program och introduktions-

program finns det bestämmelser om rätten att fullfölja en påbörjad 

utbildning (16 kap. 37–40, 49 och 49 a §§ och 17 kap. 15 § skollagen). 

Rätten kan aktualiseras exempelvis om en skola läggs ned eller om en elev 

flyttar till en annan kommun. Eftersom utbildningen på introduktions-

programmen inte följer en lika tydlig struktur som utbildningen på de 

nationella programmen är rätten att fullfölja utbildningen på ett 

introduktionsprogram knuten till huvudmannens utbildningsplan och 

elevens individuella studieplan. En elev som har påbörjat ett introduk-

tionsprogram i gymnasieskolan har alltså rätt att fullfölja utbildningen hos 

huvudmannen enligt den plan för utbildningen som gällde när utbildningen 

inleddes och enligt den individuella studieplanen, eller på ett annat 

introduktionsprogram enligt huvudmannens utbildningsplan och en ny 

individuell studieplan (17 kap. 15 § skollagen). Rätten att fullfölja utbild-

ningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat 

introduktionsprogram (prop. 2016/17:190). Bestämmelserna komplet-

terades den 1 juli 2018 (prop. 2017/18:183). Det infördes dock inte någon 

rätt för elever att fullfölja sin utbildning på ett introduktionsprogram om 

flytten beror på att eleven vistas i HVB. I likhet med vad promemorian 

bedömer bör tydliggöras i skollagen att en elev som på grund av en 

placering i HVB eller skyddat boende vistas i en annan kommun ska ha 

rätt att fullfölja utbildningen på ett påbörjat introduktionsprogram eller på 

ett annat introduktionsprogram hos den kommun där HVB eller det 

skyddade boendet finns. Om eleven återvänder till hemkommunen ska 

eleven även ha rätt att fullfölja den tidigare utbildningen på introduk-

tionsprogram där. I likhet med vad som i vissa fall gäller för gymnasie-

skolans nationella program föreslås fullföljanderätten även avse sam-

verkansområdet för utbildningen. 

Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till utbildning på ett 
individuellt program i anpassad gymnasieskola i vistelsekommunen  

Utbildningen i den anpassade gymnasieskolan består av nationella och 

individuella program (18 kap. 8 § skollagen). Utbildning på ett indi-

viduellt program ska erbjudas de elever som inte kan följa undervisningen 

på ett nationellt program (19 kap. 14 § skollagen). 

En kommun får ta emot en elev från en annan kommun på ett individuellt 

program i sin anpassade gymnasieskola under förutsättning att hemkom-

munen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt 

program. Även en region får ta emot en elev på ett individuellt program 

under samma förutsättning. Detta gäller dock endast om hemkommunen 

och den mottagande kommunen eller regionen kommer överens om 

ersättningen för utbildningen (19 kap. 40 § skollagen). 

En kommun eller en region är skyldig att ta emot en elev på ett indi-

viduellt program om eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet 

för utbildningen på grund av placering i HVB, och hemkommunen har 

bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program 

(19 kap. 40 a § skollagen). Promemorians bedömning delas och det bör 

därför införas en bestämmelse som tydliggör att en kommun eller en 
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region ska vara skyldig att ta emot en elev på ett individuellt program om 

eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på 

grund av placering i skyddat boende, och hemkommunen har bedömt att 

eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. 

Med en kommuns skyldighet att ta emot barn och unga i sin utbildning 
följer en rätt till ersättning från hemkommunen 

Det följer av 9 kap. 16 §, 10 kap. 34 § och 11 kap. 33 § skollagen att 

hemkommunen ska ersätta den anordnande kommunen för kostnaderna för 

elevens utbildning. Bestämmelserna är tillämpliga exempelvis för elever 

som tagits emot i en annan kommuns skola än hemkommunens på grund 

av att de vistas i HVB. Detsamma bör gälla i fråga om en elev som tagits 

emot i en annan kommun i förskoleklassen, grundskolan eller den anpas-

sade grundskolan på grund av att eleven vistas i skyddat boende. När det 

gäller grundskolan och anpassade grundskolan behöver någon ändring i 

skollagen inte göras för att detta ska gälla, eftersom 10 kap. 34 § och 

11 kap. 33 § hänvisar till paragrafer där bestämmelser om mottagande av 

elever som vistas i skyddat boende förstås införas. När det gäller 

förskoleklassen föreslås ändringar i 9 kap. 16 § skollagen som innebär att 

hemkommunen är skyldig att ersätta den kommun som tar emot eleven 

som placerats i skyddat boende för kostnaderna för utbildningen.  

Av 17 kap. 26 a § och 19 kap. 44 a § skollagen följer att en kommun 

eller en region som har tagit emot en elev på ett introduktionsprogram i 

gymnasieskolan eller ett individuellt program i anpassade gymnasieskolan 

på grund av att eleven vistas i HVB, ska ersättas för sina kostnader för 

elevens utbildning av elevens hemkommun. Detsamma bör gälla i fråga 

om en elev som tagits emot på ett introduktionsprogram eller ett indi-

viduellt program på grund av att eleven vistas i ett skyddat boende. Det 

behöver dock inte göras någon ändring i 17 kap. 26 a § eller 

19 kap. 44 a § skollagen för att så ska bli fallet, eftersom dessa bestäm-

melser redan hänvisar till paragrafer där bestämmelser om mottagande av 

elever som vistas i ett skyddat boende föreslås införas. 

Förskolan 

Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning 

för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola (8 kap. 3 § skollagen). 

Detta gäller även för asylsökande barn. Barn utan nödvändiga tillstånd att 

vistas i Sverige har dock inte rätt till förskola (29 kap. 2 och 3 §§ 

skollagen). Av 8 kap. 5 § skollagen framgår att barn från och med ett års 

ålder ska erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till 

föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov 

på grund av familjens situation i övrigt. Enligt 8 kap. 12 § skollagen 

ansvarar hemkommunen för att utbildning i förskola kommer till stånd för 

alla barn i kommunen. Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen 

komma överens med en annan kommun om att denna i sin förskola ska ta 

emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. Av 8 kap. 13 § 

skollagen följer att ett barn har rätt att tas emot i en annan kommun än 

hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden 

har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen 

fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från 
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 barnets hemkommun. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en 

kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan 

kommun. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med 

offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra 

månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av 

särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas 

förskola. (8 kap. 14 § skollagen).  

Med stöd av de bestämmelser som nu redogjorts för görs bedömningen 

att det finns stöd i skollagen för att barn i skyddat boende ska kunna tas 

emot i förskola i vistelsekommunen och även vid behov beviljas förtur till 

förskola. Det bedöms därför, annorlunda än Stockholms kommun och 

Stockholms universitet (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen), 

att det inte behöver förtydligas i lagstiftningen barnets rätt att bli mottagen 

i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen.  

Skolskjuts för elever som vistas i skyddat boende  

Det framgår av 9 kap. 15 b §, 10 kap. 32 §, 11 kap. 31 §, och 18 kap. 30 § 

skollagen att elever som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grund-

skola eller anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman har rätt till 

kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till 

elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan 

skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, 

elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Elevens hemkommun ska enligt dessa bestämmelser ombesörja att skol-

skjuts anordnas. Det följer av samma bestämmelser att denna rätt inte 

gäller för elever som går i en annan kommuns skola. I de fall då det kan 

ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även 

anordna skolskjuts i dessa fall.  

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen kan beviljas i vissa 

situationer. Detta följer av 9 kap. 15 c §, 10 kap. 33 §, 11 kap. 32 § och 

18 kap. 31 § skollagen. Det gäller elever som med stöd av vissa 

bestämmelser går i skolan i en annan kommun än sin hemkommun och 

som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen. Rätt till 

skolskjuts gäller då mellan den tillfälliga bostaden och den plats där 

utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever 

som är hemmahörande i kommunen. 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts 

anordnas och kommunen kostnader ska ersättas av elevens hemkommun.  

Enligt utredningen har vissa kommuner svårt att tillhandahålla skol-

skjuts till barn som vistas i skyddat boende. Det kan vidare saknas kunskap 

i kommunen om rätten till skolskjuts för elever i vissa situationer. 

Utredningen föreslår därför att rätten till skolskjuts för barn som vistas i 

skyddat boende i en annan kommun ska tydliggöras i skollagen. I likhet 

med utredningens bedömning, görs bedömningen att det bör framgå av 

bestämmelserna att även elever som går i en annan kommuns förskole-

klass, grundskola, anpassade grundskola eller anpassade gymnasieskola 

till följd av placering i skyddat boende har rätt till skolskjuts mellan den 

tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma 

förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.   
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Det finns inga bestämmelser i skollagen som reglerar vad som gäller i 

fråga om skolskjuts mellan kommuner. När det gäller skyddat boende 

skulle det exempelvis kunna uppstå en situation där en elev vistas i skyddat 

boende i en annan kommun än hemkommunen men önskar gå kvar i sin 

skola i hemkommunen. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett mål 

bedömt att skollagens bestämmelser är uttömmande och att en elev med 

växelvis boende därför inte hade rätt till skolskjuts mellan skolan och det 

boende som låg i en annan kommun än folkbokföringskommunen (HFD 

2014 ref 34). Även om det i enstaka fall skulle finnas behov av skolskjuts 

mellan kommuner för exempelvis barn som vistas i skyddat boende görs 

här bedömningen att inte i dagsläget ändra på den praxis som gäller i dag.  

Bestämmelserna i skollagen om skolskjuts bygger på principen om att 

eleverna ska ha en kostnadsfri utbildning. Denna princip omfattar alltså 

inte förskolan eftersom förskolan inte omfattas av skolplikten och 

skolskjuts till förskola är följaktligen inte heller reglerat i skollagen. I 

motsats till Skolinspektionen görs i detta utkast samma bedömning som 

utredningen att det saknas skäl att föreslå att rätten till skolskjuts ska 

omfatta förskolan för barn som vistas i skyddat boende.  

Det bör inte införas några bestämmelser om rätt att behålla en plats vid 
en viss skolenhet  

Utredningen föreslår att en elev som vistats i ett skyddat boende ska ha rätt 

att behålla sin placering vid en viss skolenhet i grundskolan eller 

grundsärskolan om den annars skulle upphöra till följd av barnets vistelse 

i boendet. Rätten att behålla placeringen vid skolenheten skulle som 

huvudregel gälla i fyra månader från det att placeringen annars skulle ha 

upphört. Vidare föreslår utredningen att detsamma ska gälla för en elev 

som har antagits till eller har påbörjat utbildning i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan. I likhet med Skolverket, bedöms att förslaget innebär 

en svårmotiverad särreglering i förhållande till andra elevgrupper. Det be-

döms inte heller som nödvändigt med en sådan reglering för att uppnå 

syftet med den lagstiftning som föreslås i detta utkast, nämligen att stärka 

rätten till utbildning för elever som vistas i skyddat boende.   

Elever behöver ibland undervisning i det skyddade boendet  

Det framgår av 24 kap. 20 § skollagen att för elever i grundskolan, 

anpassad grundskola, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

anpassad gymnasieskola som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte 

kan delta i vanligt skolarbete under längre tid men som inte vårdas på 

sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus ska särskild 

undervisning anordnas i hemmet eller på annan lämplig plats. Sådan 

undervisning ska enligt samma bestämmelse så långt det är möjligt mot-

svara den undervisning som eleven inte kan delta i. Såsom Skolin-

spektionen påpekar, finns också möjligheten att ge en elev i grundskolan, 

anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan särskilt stöd enskilt 

eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven tillhör (se 3 kap. 

9–11 §§ skollagen). Bestämmelserna kan i vissa fall möjliggöra den 

ordning som i dag redan tillämpas, nämligen att barn får undervisning i 

skyddade boenden. Enligt utredningen finns det flera exempel på flexibla 

lösningar för att ordna barns skolgång på ett säkert sätt, t.ex. i form av 
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 särskilda lärarteam som tillhandahåller hemundervisning i skyddade 

boenden. I nuläget görs därför bedömningen att det inte behövs några 

justeringar för att barn i undantagsfall ska kunna undervisas i det skyddade 

boendet.  

7 Krav på skyddade boenden 

7.1 Skyddade boenden ska vara av god kvalitet och 

stå under tillsyn 

Utkastets bedömning: Det behövs inte några ändringar i lag för att 

socialtjänstlagens bestämmelser om god kvalitet ska gälla för skyddade 

boenden.  

Det behövs inte heller några ändringar i lag för att socialtjänstlagens 

bestämmelser om tillsyn ska gälla för skyddade boenden.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör få 

meddela föreskrifter om kraven på skyddade boenden. Det behövs inte 

några lagändringar för att socialtjänstlagens bestämmelser om bemyn-

digande att meddela föreskrifter ska gälla för skyddade boenden. 
 

Utredningens bedömning överensstämmer med utkastets bedömning. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar sig över bedömningen.  

Promemorian behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets bedömning 

Bestämmelserna i socialtjänstlagen om god kvalitet ska gälla för 
skyddade boenden 

Det framgår av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, att 

insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Av bestämmelsen 

framgår också att det för utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska 

finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vidare ska enligt 

samma bestämmelse kvaliteten i verksamheten systematiskt och fort-

löpande utvecklas och säkras. Bestämmelsen gäller för alla insatser inom 

socialtjänsten och är således tillämplig för skyddade boenden redan i dag 

oavsett utförare, dvs. såväl för kommunalt drivna skyddade boenden som 

för privata verksamheter som genomför insatsen på uppdrag av nämnden. 

Det föreslås i avsnitt 5.1 att skyddat boende ska regleras i socialtjänst-

lagen. Bestämmelsen om bl.a. god kvalitet i 3 kap. 3 § SoL kommer 

således även fortsättningsvis att omfatta verksamheter i form av skyddade 

boenden.  

En följd av att ett skyddat boende är en kombination av boende och 

målgruppsanpassade insatser är att boendena behöver vara bemannade 

med personal i tillräcklig omfattning för att motsvara enskildas behov av 

stöd och hjälp i boendet. Som nämns i avsnitt 4.1.2 kan omständigheter 

bland våldsutsatta fordra särskild kompetens hos personalen. Det kan t.ex. 

handla om särskild kunskap om vissa typer av missbruk och funktions-
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nedsättningar eller om hedersrelaterat våld eller förtryck. För skyddade 

boenden som tar emot barn behöver det finnas personal som har kunskap 

om barns behov och rättigheter. Det är vanligt förekommande i ideella 

kvinnojourer som driver skyddade boenden att dessa bemannas med 

volontärer. I likhet med utredningen görs bedömningen att skyddade 

boenden bör vara bemannade med personal som har anställningsavtal och 

får lön för arbetets utförande. Det står dock varje skyddat boende fritt att 

utöver anställd personal engagera volontärer i verksamheten.  

Bestämmelser som närmare anger kraven på skyddade boenden bör 
regleras på annat sätt än i lag  

I likhet med utredningen görs bedömningen att bestämmelser som utöver 

bestämmelsen i 3 kap. 3 § SoL närmare anger kraven som bör ställas på 

skyddade boenden lämpligen regleras på annat sätt än i lag.  

Bemyndigande 

Det framgår av bemyndigandet i 16 kap. 10 § första stycket SoL att 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

sådana föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas 

liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser barn och unga, 

äldre personer, personer med funktionsnedsättning, missbrukare och 

personer som anges i 5 kap. 11 och 11 a §§.  

Verksamheter inom socialtjänsten som avser t.ex. barn, unga och brotts-

offer omfattas således av bemyndigandet. Även verksamhet som följer av 

de föreslagna bestämmelserna i socialtjänstlagen och den föreslagna nya 

lagen kommer därför omfattas av bemyndigandet utan någon ytterligare 

lagändring. 

Tillsyn 

Enligt 13 kap. 1 § SoL utövar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

tillsyn över socialtjänsten. Med socialtjänst ska bl.a. förstås verksamhet, 

oavsett driftsform, enligt lagstiftning om socialtjänst, däribland enligt 

socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 163). Det följer av 13 kap. 1 § andra 

stycket 1–3 SoL att tillsynen över enskild verksamhet avser tillstånds-

pliktig verksamhet (punkt 1), verksamhet som en kommun genom avtal 

har överlämnat till enskild att utföra (punkt 2) och annan enskild 

verksamhet som kommunen upphandlar (punkt 3). IVO utövar alltså redan 

i dag tillsyn över sådana skyddade boenden som kommunen uppdrar att 

genomföra insatsen (punkt 2 eller 3). I avsnitt 7.2 föreslås att det ska 

införas en tillståndsplikt för skyddade boenden, vilket innebär att 

skyddade boenden med stöd av 13 kap. 1 § andra stycket 1 SoL kommer 

att omfattas av IVO:s tillsyn. Det behövs alltså inte några ändringar i lag 

för att socialtjänstlagens bestämmelser om tillsyn ska gälla för skyddade 

boenden.  

I avsnitt 11.1 föreslås övergångsbestämmelser för IVO:s tillsyn i 

ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet av de 

lagändringar som föreslås i detta utkast.  
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 7.2 Tillståndsplikt för skyddat boende 

Utkastets förslag: För skyddade boenden som drivs av enskilda verk-

samheter ska det krävas tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg. 

Skyddade boenden som drivs av en kommun eller en region ska vara 

anmälningspliktiga till Inspektionen för vård och omsorg. 
 

Utredningens förslag överensstämmer med utkastets förslag.  

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker eller har 

inget att invända mot utredningens förslag, däribland Socialstyrelsen, 

Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Barnombudsmannen, Stats-

kontoret, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, Köpings 

kommun, Stockholms kommun och Sveriges socialchefer (FSS).  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förutser att det kan uppstå viss 

gränsdragningsproblematik mot andra tillståndspliktiga verksamheter. 

Myndigheten tror också att det i vissa fall kommer att bli svårt för en 

enskild aktör att avgöra om den behöver tillstånd för att driva verk-

samheten eller inte.   

Unizon befarar att många av kvinnojourerna kommer att få svårt att leva 

upp till nya tillståndskrav vilket kräver en omställningsfinansiering. Riks-

organisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) oroas över 

hur förslaget kan komma att drabba små verksamheter. 

Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete) ställer sig kritiskt 

till förslaget. De värden som kvinnojoursrörelsen traditionellt har värnat – 

kvinnors anonymitet och det ideella arbetet – kommer enligt institutionen 

troligtvis inte att ligga till grund för tillståndsplikten.  

Departementspromemorian behandlar inte frågan.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag  

Tillståndsplikt för skyddade boenden bidrar till att säkerställa kvaliteten  

Det framgår av 7 kap. 1 § första stycket SoL att ett bolag, en förening, en 

samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ måste ha tillstånd av IVO 

för att yrkesmässigt få bedriva sådan verksamhet som anges i bestäm-

melsen. De verksamheter som omfattas av tillståndsplikt anges i första 

stycket 1–6, och inkluderar bl.a. verksamhet i form av stödboende eller 

HVB (punkt 1). Kommuner och regioner som driver sådan verksamhet 

behöver inte IVO:s tillstånd men ska däremot anmäla verksamheten till 

IVO innan den påbörjas (7 kap. 1 § andra stycket SoL).  

Tillstånd får enligt 7 kap. 2 § första stycket SoL beviljas endast om 

verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Tillstånd får 

enligt andra stycket i samma paragraf endast beviljas den som genom 

erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller 

för verksamheten. I andra-fjärde styckena i samma paragraf anges vilka 

krav som gäller vid tillståndsprövningen för en juridisk person. Enligt 

femte stycket får ett tillstånd förenas med villkor av betydelse för 

kvaliteten och säkerheten i verksamheten. Om verksamheten helt eller till 

väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt tillstånd sökas, enligt sjätte 

stycket.  
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Skyddade boenden som bedrivs av enskild verksamhet är i dag inte 

tillståndspliktiga, såvida verksamheten inte tar emot enskilda för vård och 

behandling och därför är att betrakta som ett HVB (se 3 kap. 1 § 

socialtjänstförordningen [2001:937], förkortad SoF). I dessa fall är 

verksamheten tillståndspliktig. Det finns inte heller någon anmälningsplikt 

till IVO för kommuner och regioner som driver skyddade boenden. 

Avsaknaden av tillståndsplikt till IVO för verksamhet som bedrivs i form 

av skyddat boende betyder att myndigheten inte kan göra någon formell 

kontroll av verksamheten innan den startar. I praktiken innebär det att 

aktörer som antingen helt eller delvis saknar förutsättningar att bedriva 

skyddat boende inte är förhindrade att starta upp en verksamhet och 

därefter börja sälja platser i boendet till olika kommuner. Med tanke på att 

målgruppen för skyddade boenden utgörs av personer som är utsatta för 

hot, våld och andra övergrepp, finns det stora risker med att verksamheten 

inte är tillståndspliktig. För våldsutsatta personer och medföljande barn 

kan en vistelse i ett skyddat boende av bristande kvalitet innebära ett hot 

mot liv, säkerhet och hälsa. Det är visserligen så att ansvaret för god 

kvalitet ytterst vilar på socialtjänsten när kommunen överlåter genom-

förandet av insatser till annan utförare. Dock kan det vara svårt för den 

kommun som köper plats i ett skyddat boende av en enskild verksamhet 

att på förhand fullt ut säkerställa kvaliteten. Att verksamheten brister i 

kvalitet kan komma att uppmärksammas först i efterhand, exempelvis i 

samband med klagomål till socialnämnden eller IVO:s tillsyn. Såsom 

utvecklats ovan (avsnitt 5.1) är kvinnojourerna själva fria att bestämma när 

de vill utföra socialtjänstinsatser. I motsats till vad Göteborgs universitet 

(Institutionen för socialt arbete) anför, innebär krav på tillstånd för 

kvinnojourer som driver skyddat boende därför inte något hot mot 

kvinnojourernas självständighet.  

I likhet med utredningens bedömning, bör därför verksamhet i form av 

skyddat boende omfattas av kravet på tillstånd från IVO. Verksamhet i 

form av skyddat boende bör också vara anmälningsskyldig till IVO.   

Såsom Unizon och Roks påpekar, finns det vissa ideellt drivna skyddade 

boenden som behöver utveckla sitt arbete för att leva upp till nya krav, 

exempelvis mindre verksamheter. Regeringen har därför inrättat ett 

tillfälligt statsbidrag, med syfte att stödja de ideella organisationer som 

driver skyddade boenden och behöver stöd för att utveckla kvaliteten i 

verksamheten (förordningen [2022:291] om tillfälligt statsbidrag till 

ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden). 

Bidraget fördelas av Socialstyrelsen.  

Att det införs en tillstånds- och anmälningsplikt innebär att IVO kommer 

att ha kunskap om vilka skyddade boenden som finns i Sverige, eftersom 

IVO enligt 4 kap. 3 a § SoF ska föra register över tillståndspliktig verk-

samhet.  

I avsnitt 11.1 föreslås övergångsbestämmelser för verksamheter som 

bedriver skyddat boende.  

Gränsdragning mot andra placeringsformer i tillståndsgivningen 

Skyddat boende ska vara en verksamhet som huvudsakligen är inriktad på 

att ge skydd och stöd till den som utsatts för hot, våld eller andra över-

grepp. Verksamhet som drivs i form av skyddat boende kommer i vissa 
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 fall att tangera eller till och med sammanfalla med sådan verksamhet som 

drivs i form av HVB. Med ett HVB avses ett hem inom socialtjänsten som 

tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende 

(3 kap. 1 § SoF). Varken begreppet vård eller begreppet behandling de-

finieras i lag, förordning eller föreskrift. Enligt nu gällande regler ligger 

ett skyddat boende som uppfyller de förutsättningar som gäller för att vara 

ett HVB under tillståndsplikt.  

Det finns omkring 30 skyddade boenden som drivs i form av HVB 

(Kartläggning av skyddade boenden i Sverige, Socialstyrelsen, 2020). 

Frågan om när verksamheten i ett skyddat boende bedrivs under sådana 

former att det kan likställas med ett ordinärt HVB – och alltså vara till-

ståndspliktig –måste betecknas som oklar. Med införande av en ny grund 

för tillståndsplikt som avser verksamhet i form av skyddat boende, blir det 

tydligt att skyddade boenden alltid är tillståndspliktiga. Skyddat boende 

föreslås i avsnitt 5.1 vara en placeringsform för våldsutsatta vuxna och 

barn som följer med en vuxen vårdnadshavare till skyddat boende. Unga 

under 18 år i behov av skyddat boende kan, precis som i dag, tas emot i ett 

HVB med inriktning mot skyddat boende eller i en annan placeringsform 

för barn, exempelvis i ett familjehem. Detsamma gäller för unga personer 

under 18 år som har medföljande barn. En verksamhet med tillstånd att 

driva HVB med inriktning mot skyddat boende, kan även ansöka om 

tillstånd att driva verksamhet i form av skyddat boende. En verksamhet 

med dubbla tillstånd, dvs. tillstånd att driva både HVB och skyddat 

boende, kommer att kunna ta emot våldsutsatta vuxna med eller utan 

medföljande barn samt unga personer under 18 år, med eller utan 

medföljande barn.   

Med ett stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar 

emot enskilda i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd 

(3 kap. 1 a § SoF). Boendeformen infördes som en ny placeringsform den 

1 januari 2016. Syftet med den nya boendeformen är att möjliggöra mer 

flexibla boendeformer för barn och unga som behöver individuellt an-

passat stöd, bl.a. ensamkommande (prop. 2015/16:43 s. 61). I regel torde 

den målgrupp som tas emot i stödboende skilja sig åt från den som tas emot 

i skyddade boenden. Mot denna bakgrund torde det inte för IVO i till-

ståndsgivningen innebära några gränsdragningssvårigheter mellan skyddat 

boende och stödboende.  

Det kan sammanfattningsvis konstateras att det, i likhet med vad IVO 

anger, vid tillståndsgivningen för skyddade boenden ibland kan upp-

komma gränsdragningsfrågor i förhållande till annan tillståndspliktig 

verksamhet. Bedömningar av detta slag torde dock behöva göras inom 

ramen för tillståndsgivningen redan i dag. Även med den nya tillstånds-

grunden skyddat boende blir det en uppgift för IVO att i varje ärende 

utreda och bedöma frågan om tillstånd. Såsom IVO tar upp, kan det för 

enskilda verksamheter i vissa fall vara oklart om verksamheten ska söka 

tillstånd för att driva skyddat boende. Sådan osäkerhet torde dock kunna 

uppkomma redan i dag för den som bedriver sådan enskild verksamhet att 

den kan omfattas av tillståndsplikten.    
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Skyddat boende med olika inriktning 

Utformningen på skyddade boenden kan vara kollektivt boende eller egna 

lägenheter i nära geografisk anslutning till en organisatorisk enhet som är 

bemannad. Som anges ovan (avsnitt 4.1.2) kan behoven hos enskilda 

skyddssökande variera. Det kan därför behöva finnas skyddade boenden 

som är inriktade på olika målgrupper, exempelvis för att kunna ta emot 

personer med funktionsnedsättning eller personer i pågående missbruk. 

Det är viktigt att det i tillståndsgivningen säkerställs att det skyddade 

boendet är anpassat för den målgrupp som det skyddade boendet ska ta 

emot I det ligger också att olika målgrupper inte blandas i det skyddade 

boendet på ett olämpligt sätt. 

7.3 Obligatorisk registerkontroll av personal  

Utkastets förslag: Bestämmelserna i lagen om registerkontroll av per-

sonal vid vissa boenden som tar emot barn ska gälla även skyddade 

boenden som tar emot barn. Det ska framgå av lagen att volontärarbete 

omfattas av kravet på registerkontroll.  

Bristande registerkontroll av allvarligt slag ska kunna leda till åter-

kallelse av tillstånd att bedriva skyddat boende.  
 

Utredningens förslag överensstämmer i sak med utkastets förslag. I 

utredningen föreslås inte att volontärarbete ska föras in i bestämmelsen om 

registerkontroll. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrar sig tillstyrker 

eller har inget att invända mot utredningens förslag.  

Kammarrätten i Jönköping skulle föredra en tydligare formulering av 

lagtexten då det kan ifrågasättas om volontärarbete utförs under samma 

anställningsliknande former som t.ex. praktikarbete och om volontär-

arbete ryms inom uttrycket ”omständigheter liknanden dem som före-

kommer vid en anställning inom verksamheten”. Myndigheten för familje-

rätt och föräldraskapsstöd (MFoF) framhåller att det bör övervägas om 

även volontärer som helt tillfälligt ska utföra arbetsuppgifter i det 

skyddade boendet bör omfattas av kravet på registerkontroll. Integritets-

skyddsmyndigheten (IMY, tidigare Datainspektionen) avstyrker förslaget 

såsom det är utformat. Myndigheten ifrågasätter det för att uppnå ända-

målet är nödvändigt att registerutdrag ska lämnas in och bevaras hos 

arbetsgivarna. Det borde enligt myndigheten räcka att den som erbjuds 

anställning eller liknande visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och 

misstankeregistret.  

Promemorian behandlar inte frågan.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag: Enligt 1 § första stycket lagen (2007:171) 

lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn 

får hem för vård eller boende eller stödboenden enligt 6 kap. SoL som tar 

emot barn inte anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs 

enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om 

misstankeregister avseende honom eller henne. Detsamma gäller den som, 

utan att det innebär anställning, erbjuds uppdrag, praktiktjänstgöring eller 
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 liknande vid ett sådant hem under omständigheter liknande dem som 

förekommer vid en anställning inom verksamheten.  

Det föreslås i avsnitt 6.1.1 att barn som följer med en vuxen vårdnads-

havare ska få tas emot i skyddat boende. Medföljande barn i skyddat 

boende tillhör, i likhet andra placerade barn, en utsatt grupp. I likhet med 

utredningens bedömning, bör skyddade boenden därför på motsvarande 

sätt som gäller för HVB och stödboenden omfattas av bestämmelserna i 

lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn. 

Enligt 3 § lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som 

tar emot barn ska på begäran av den som lämnat ett registerutdrag det 

återlämnas i original. Utdrag eller kopia därav ska dock avseende den som 

erhåller anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande bevaras 

under minst två år från det anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen 

eller liknande påbörjades. Skälet till det är bl.a. att utdraget ska kunna 

kontrolleras i efterhand (prop. 2006/07:37 s. 27). IMY framhåller att 

lagöverträdelser är särskilt integritetskänsliga personuppgifter, vilket inne-

bär att det är av stor vikt att åtkomst till uppgifterna begränsas. Myndig-

heten ifrågasätter om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet att 

registerutdrag ska lämnas in och bevaras hos arbetsgivarna under minst två 

år från det att anställningen påbörjades. Det finns enligt IMY en risk att 

arbetsgivaren kommer att ha tillgång till uppgifter ur belastningsregistret 

och misstankeregistret efter det att uppgifterna gallrats enligt bestäm-

melserna om gallring i lagen om belastningsregister och lagen om 

misstankeregister. Myndigheten, som anser att det är motiverat att befint-

liga lagar om registerkontroll ses över, anser att det bör utredas om det är 

tillräckligt att den som erbjuds anställning eller liknande i skyddat boende 

som tar emot barn visar upp ett utdrag ur belastningsregistret eller 

misstankeregistret, så som föreskrivs i 5 § lagen (2013:852) om register-

kontroll för personer som ska arbeta med barn. Det saknas emellertid 

anledning att utforma regelverket annorlunda för barn som placeras i 

skyddat boende än för andra placerade barn. I förarbetena till lagen om 

registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn 

bedömdes att skälen för kontroll väger så tungt att det måste accepteras att 

skyddet för den personliga integriteten får vidkännas en viss inskränkning 

(prop. 2006/07:37 s. 14). På samma sätt som gäller i förhållande till andra 

placerade barn bör den personliga integriteten få stå tillbaka i förhållande 

till behovet av kontroll. Vad IMY anför i denna del föranleder därför ingen 

annan bedömning.  

Kravet på registerkontroll gäller alla som erbjuds anställning, såväl 

tillsvidareanställda som personer med tidsbegränsad anställning 

(prop. 2006/07:37 s. 16 f.). Registerkontroll ska göras även av den som, 

utan att det innebär en anställning, erbjuds uppdrag, praktiktjänstgöring 

eller liknande vid ett sådant hem under omständigheter liknande dem som 

förekommer vid en anställning inom verksamheten. Det ska enligt 

förarbetena till lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden 

som tar emot barn (prop. 2006/07:37 s. 16 f.) handla om en arbetsuppgift 

med anknytning till hemmets verksamhet, om det inte är bara tillfälligt. 

Det kan exempelvis vara någon som har sin anställning hos ett beman-

ningsföretag som anlitas av hemmet, en person som gör praktik i verksam-

heten, en person som fortlöpande ska utföra vaktmästarsysslor vid ett 

HVB, en läkare eller psykolog som anlitas för att regelbundet delta i den 
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vård eller behandling som verksamheten bedriver. Exempel på en tillfällig 

kontakt eller mycket kortvarigt arbete kan t.ex. vara att en rörmokare till-

kallas för att laga en akut läckande ledning eller att inte kontrakterad 

sjukvårdspersonal måste tillkallas vid ett sjukdomsfall.  
Som beskrivs i utredningen, är det vanligt förekommande att volontärer 

engageras för kortare eller längre tid i skyddade boenden som drivs av 

ideella organisationer. Volontärerna kan i verksamheten utföra uppgifter 

av varierande slag. I likhet med utredningens bedömning, bör volontärer, 

på samma sätt som gäller för t.ex. praktikanter, omfattas av kravet på 

registerkontroll. För att detta ska vara tydligt bör, i linje med vad Kammar-

rätten i Jönköping anför, detta förtydligas i lagtexten. Ändringar bör därför 

göras i lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar 

emot barn som tydliggör att även volontärarbete omfattas av lagens 

bestämmelser. Volontärer som helt tillfälligt ska utföra arbetsuppgifter i 

det skyddade boendet bör dock, annorlunda än vad MFoF anser, inte 

omfattas av kravet på registerkontroll. Det som regeringen tidigare har 

anfört om att endast de som helt tillfälligt ska utföra arbetsuppgifter inte 

omfattas av registerkravet bedöms vara väl avvägt och därför gälla även 

för volontärer som helt tillfälligt utför arbetsuppgifter. Det kan exempelvis 

handla om en person som på frivillig basis deltar i verksamheten vid ett 

skyddat boende under några timmar vid något enstaka tillfälle.  

Även volontärarbete på HVB eller stödboenden kommer att omfattas av 

kravet på registerkontroll. Det torde dock inte vara vanligt förekommande 

att volontärer engageras i dessa verksamheter.  

I 4 § lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar 

emot barn hänvisas till 13 kap. 11 § SoL, avseende IVO:s möjlighet att 

återkalla tillstånd vid underlåtenhet att göra registerkontroll. Ett tillägg i 

förstnämnda bestämmelse bör göras så att även tillstånd till skyddat 

boende kan återkallas.

8 Dokumentation och sekretess  

8.1 Vårdplan och genomförandeplan 

Utkastets förslag: Socialnämnden ska upprätta en vårdplan för dem 

som vistas i skyddat boende och en genomförandeplan för barn och 

unga.  
 

Utredningens förslag överensstämmer med utkastets förslag.  

Remissinstanserna: Flera remissinstanser instämmer i förslaget, 

däribland Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Även Länsstyrelsen i 

Jönköping län instämmer i behovet av en tydlig plan men ser risker i 

relation till att båda barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att 

medverka i vårdplanen och genomförandeplanen. Det finns enligt läns-

styrelsen en risk att vissa våldsutövare kan se partsinsynen som ett sätt att 

fortsätt påverka, störa och utöva makt gentemot den våldsutsatta vård-

nadshavaren. Unicef Sverige uttrycker en liknande farhåga. Rädda Barnen 
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 efterfrågar ett förtydligande om vem som ska ansvara för upprättande av 

vårdplan och genomförandeplan. 

Promemorian behandlar inte frågan.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag: Enligt 11 kap. 3 § första stycket social-

tjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, ska socialnämnden upprätta en plan 

för den vård som socialnämnden avser att anordna för den som vårdas i 

HVB, stödboende eller familjehem (vårdplan). Det övergripande syftet 

med upprättandet av en vårdplan är enligt förarbetena (se prop. 2000/01:80 

s. 104 och prop. 2006/07:129 s. 106) att tydliggöra mål och medel utifrån 

enskildas behov. Vårdplanen kan också skapa tydlighet mellan olika 

huvudmäns ansvar. På motsvarande sätt som gäller för den som vårdas i 

HVB, stödboende eller familjehem, bör det vara ett krav att det upprättas 

en vårdplan även för barn och vuxna i skyddat boende. Vad en sådan 

vårdplan bör innehålla i fråga om den som beviljats insatsen skyddat 

boende bör närmare regleras i förordning och genom myndighetsföre-

skrifter. 

Det framgår av 11 kap. 3 § andra stycket SoL att en vårdplan som gäller 

ett barn ska revideras senast när barnet har varit placerat i två år. Vård-

planen ska vid denna tidpunkt, om det inte möter särskilda hinder, särskilt 

avse barnets långsiktiga boende. Därefter ska vårdplanen revideras vid 

behov. Med hänsyn till att vistelsen i skyddat boende till sin karaktär ska 

vara tillfällig kommer denna bestämmelse att ha en mycket begränsad 

betydelse för barn i skyddat boende.  

Socialnämnden ska vidare enligt 11 kap. 3 § tredje stycket SoL upprätta 

en plan över hur vården ska genomföras för barn och unga som vårdas i 

HVB, stödboende eller familjehem (genomförandeplan). Syftet med 

genomförandeplanen är enligt förarbetena (prop. 2006/07:129 s. 49) att 

göra det tydligt för samtliga som är berörda vid genomförandet av en 

planerad insats hur den ska genomföras och vilka delmål som ska uppnås. 

På motsvarande sätt som gäller för den som vårdas utanför hemmet i 

andra former, bör bestämmelsen om genomförandeplan även omfatta barn 

som placeras i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Det 

föreslås i avsnitt 6.1.3 att unga som vistas i skyddat boende ska omfattas 

av bestämmelsen i 6 kap. 7 b § SoL om att socialnämnden noga ska följa 

vården av såväl barn som unga i familjehem, jourhem, stödboende eller 

HVB. Socialnämndens skyldighet att upprätta en genomförandeplan bör 

därför, på motsvarande sätt som gäller för unga som är placerade utanför 

hemmet i andra former, även gälla unga som vistas i skyddat boende. För 

förklaring av begreppet unga, se avsnitt 6.1.3. Vad en sådan genomför-

andeplan bör innehålla i fråga om barn och unga i skyddat boende bör 

närmare regleras i förordning och genom myndighetsföreskrifter. 

Det kommer alltså att vara socialnämnden som ansvarar för att vårdplan 

och genomförandeplan upprättas, vilket Rädda Barnen efterfrågar ett 

klargörande av. Det förhållandet att en vård- och genomförandeplan ska 

upprättas för ett barn innebär, såsom bl.a. Länsstyrelsen i Jönköping upp-

märksammar, att även den vårdnadshavare som inte är placerad till-

sammans med barnet får insyn i den pågående placeringsinsatsen för 

medföljande barn i skyddat boende (se 12 kap. 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen [2009:400], förkortad OSL). I det fall en vårdnadshavares 

insyn i dokumentationen innebär risker eller fara kan socialnämnden 
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hemlighålla uppgifter ur dokumentationen om det är av synnerlig vikt att 

uppgifterna inte röjs (se 10 kap. 3 § och 12 kap 3 § OSL), se närmare i 

avsnitt 8.3.  

Vård- och genomförandeplanen ska även enligt 11 kap. 3 § fjärde 

stycket SoL uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar 

för. Det kommer att gälla även i fråga om skyddat boende.  

8.2 Dokumentationsskyldighet, överlämnande och 

gallring av personakter  

Utkastets förslag: En personakt som finns i enskild verksamhet som 

bedriver skyddat boende ska överlämnas till den socialnämnd som 

beslutat om insatsen när gallringsskyldigheten inträder. Handlingar som 

kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats i 

skyddat boende ska inte gallras. 

Utkastets bedömning: Det behövs inte någon lagändring för att 

bestämmelserna i socialtjänstlagen om dokumentation vid handlägg-

ning av ärenden som rör enskilda och vid genomförandet av beslut om 

stödinsatser, vård och behandling ska bli tillämpliga för skyddat 

boende. 
 

Utredningens förslag och bedömning överensstämmer med utkastets 

förslag och bedömning.  

Remissinstanserna: Endast Barnombudsmannen och Riksförbundet för 

social och mental hälsa (RSMH) yttrar sig över förslaget och de ställer sig 

positiva till det. Enligt RSMH är det viktigt att dokumentation rörande 

barnet inte gallras även i de fall då skyddade boende bedrivits i enskild 

regi. 

Promemorian behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag och bedömning: Bestämmelser om 

dokumentation finns i 11 kap. 5 och 6 §§ SoL. Enligt 11 kap. 5 § SoL ska 

handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförandet av beslut 

om stödinsatser, vård och behandling dokumenteras. Det framgår av 7 kap. 

3 § SoL att 11 kap. 5 och 6 §§ SoL gäller i tillämpliga delar i enskild 

verksamhet som står under IVO:s tillsyn enligt socialtjänstlagen (se avsnitt 

7.1). Någon lagändring för att dessa bestämmelser ska gälla för skyddat 

boende behövs inte. 

Av 7 kap. 3 a § första stycket SoL framgår det att handlingar i en 

personakt i en enskild verksamhet som avser barn som har placerats eller 

tagits emot i ett hem för vård eller boende, stödboende eller sådant boende 

som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket SoL ska överlämnas för bevarande till 

den socialnämnd som beslutat om insatsen när gallringsskyldigheten enligt 

7 kap. 3 § första stycket SoL inträder. Motsvarande bör gälla även för 

personakter i enskild verksamhet som avser barn som placerats i ett 

skyddat boende. Enligt huvudregeln i 12 kap. 1 § SoL ska anteckningar 

och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden gallras efter fem år. 

Det finns dock ett undantag i 12 kap. 2 § SoL som innebär att handlingar i 

vissa fall inte ska gallras. Det avser bl.a. handlingar som kommit in eller 
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 upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett 

hem för vård eller boende, familjehem, stödboende, sådant boende som 

avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller annat enskilt hem som inte tillhör 

någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet. 

Motsvarande bör gälla även för handlingar som kommit in eller upprättats 

i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett skyddat 

boende.  

8.3 Sekretess till skydd för enskilda  

Utkastets förslag: Med socialtjänst enligt offentlighets- och 

sekretesslagen ska även förstås verksamhet enligt den nya lagen.  

Bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen om sekretess för 

uppgift om ett barns vistelseort i förhållande till en förälder eller en 

annan vårdnadshavare ska också gälla när barn placeras i skyddat 

boende enligt den nya lagen. 

Sekretess ska gälla även hos Polismyndigheten i ärenden om 

handräckning som gäller placering och omedelbar placering i skyddat 

boende.  

Den som har en uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänst-

lagen ska också ha skyldighet att vittna i mål enligt den nya lagen. 

Utkastets bedömning: Någon ändring i bestämmelserna om 

skyddade personuppgifter behövs inte för att vid behov kunna ge barnet 

sådana när barnet är placerat i skyddat boende. 
 

Utredningens bedömning överensstämmer delvis med utkastets förslag 

och bedömning. I utredningen föreslås inte någon sekretessbestämmelse i 

OSL för uppgift om ett barns vistelseort i förhållande till barnets föräldrar 

eller annan vårdnadshavare när ett barn har placerats i skyddat boende 

enligt lagen med särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat 

boende, eftersom det i utredningen inte föreslås någon sådan lag.   

Remissinstanserna: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer 

i Sverige (Roks) utrycker oro för att den dokumentation som förs gällande 

barnet under tiden som barnet vistas i skyddat boende ska kunna begäras 

ut av en vårdnadshavare som även är våldsutövare och anser att det är 

oklart om befintlig lagstiftning är tillräcklig för att skydda barn mot den 

vårdnadshavarens insyn. Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 

Unizon och Stockholms stad ifrågasätter om befintlig lagstiftning är 

tillräcklig för att ge skydd mot insyn i barnets dokumentation från en 

våldsutövande vårdnadshavare. Förvaltningsrätten i Umeå anser att 

möjligheten att reglera hemlighållande av vistelseadress bör övervägas 

särskilt. Frågan om inskränkningar i partsinsynen är enligt förvalt-

ningsrätten principiellt viktig och bör inte helt överlämnas åt rätts-

tillämpningen.  

Promemorians bedömning överensstämmer delvis med utkastets 

förslag och bedömning. I promemorian föreslås inte någon 

sekretessbestämmelse i OSL för uppgift om ett barns vistelseort i 

förhållande till barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare när ett barn 

har placerats i skyddat boende enligt lagen med särskilda bestämmelser 
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om placering av barn i skyddat boende, eftersom det i promemorian inte 

föreslås någon sådan lag.   

Remissinstanserna: Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att det 

bör utredas om hemkommunens beslut och fördelning av statsbidrag för 

elever i specialskolan och vid riksgymnasier kan innebära en risk för att 

elever kan spåras. Svenska barnläkarföreningen saknar en genomlysning 

av hur sekretessen för det skyddade barnet ska upprätthållas i förskola och 

skola.  

Skälen för utkastets förslag och bedömning 

Sekretess inom socialtjänsten  

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 

enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap. 1 § OSL). 

Sekretesskyddade uppgifter om en enskild får lämnas ut om den enskilde 

samtycker till detta (12 kap. 2 § OSL). Sekretess hindrar inte heller att 

sekretesskyddade uppgifter lämnas till annan myndighet, om en sådan 

uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL). Ett 

exempel på en sådan uppgiftsskyldighet finns i 14 kap. 1 § SoL. 

För verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som 

utför socialtjänst, t.ex. ideella föreningar, gäller tystnadsplikt enligt 

15 kap. 1 § SoL. Den som är eller har varit verksam inom sådan verksam-

het får enligt den bestämmelsen inte obehörigen röja vad han eller hon 

därvid fått veta om enskildas personliga förhållanden. 

Socialtjänstsekretess ska gälla i verksamhet enligt den nya lagen  

I 26 kap. 1 § andra stycket OSL stadgas vad som enligt OSL ingår i be-

greppet socialtjänst. Av bestämmelsen följer bl.a. att med socialtjänst 

förstås verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och verksamhet 

enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare 

utan samtycke. För att det ska bli tydligt att socialtjänst enligt OSL även 

innefattar verksamhet enligt den nya lagen, bör det göras ett tillägg i 

26 kap. 1 § OSL som slår fast detta.  

Sekretess i domstol 

Det framgår av 43 kap 1 § OSL att om en sekretessbestämmelse gäller för 

en uppgift i en viss typ av ärende eller i en viss typ av verksamhet och ett 

beslut av en myndighet i ett sådant ärende eller i en sådan verksamhet 

överklagas hos en förvaltningsdomstol, ska sekretessbestämmelsen 

tillämpas som om den vore en primär sekretessbestämmelse även hos 

förvaltningsdomstolen vid handläggning av målet. Det betyder bl.a. att den 

sekretess som gäller hos socialtjänsten överförs till domstolen. 

Sekretess för förföljda personer  

Det finns även en bestämmelse i OSL som särskilt tar sikte på att skydda 

förföljda personer. Enligt 21 kap. 3 § OSL gäller sekretess för uppgift om 

enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna 

upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt och för 

vissa kontaktuppgifter såsom telefonnummer samt för motsvarande 
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 uppgifter om den enskildes anhöriga. Sekretessen förutsätter att det av 

särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till 

denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt 

men om uppgiften röjs.  

Av 21 kap. 3 a § OSL framgår vidare att sekretess gäller i mål eller 

ärende vid domstol eller annan myndighet om en part har skyddad folk-

bokföring för uppgift som lämnar, eller tillsammans med andra uppgifter 

i målet eller ärendet bidrar till, upplysning om var den parten bor stadig-

varande eller tillfälligt, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas 

för hot eller våld eller lida annat allvarligt men.  

Sekretess kan i vissa fall gälla även gentemot barnets vårdnadshavare 

Enligt 12 kap. 3 § OSL har en förälder som är vårdnadshavare rätt att ta 

del av sekretessbelagda uppgifter om barnet i den utsträckning vårdnads-

havaren behöver uppgifterna för att tillvarata sina rättigheter och skyldig-

heter enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken. Enligt samma bestämmelse gäller 

dock sekretess även i förhållande till vårdnadshavaren, bl.a. om det kan 

antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för 

vårdnadshavaren. Med betydande men avses exempelvis att barnet kan 

skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas 

ut. Sekretessregeln tar sikte på de mest angelägna fallen, där det kan finnas 

behov av att skydda barnet mot vårdnadshavaren. Det kan vara fråga om 

särskilt integritetskänsliga uppgifter eller andra uppgifter som kan miss-

brukas av vårdnadshavaren på ett sätt som allvarligt skadar barnet 

(prop. 1988/89:67 s. 38 och 2008/09:150 s. 370 f.).  

Om socialnämnden har inlett en utredning avseende barnet har vård-

nadshavaren rätt till insyn enligt 12 kap. 3 § OSL. En vårdnadshavare kan 

även ha rätt att ta del av materialet som har tillförts ett ärende genom 

partsinsyn (10 § förvaltningslagen [2017:900] och 43 kap. 1 § 

förvaltningsprocesslagen [1971:291]). En uppgift, en handling eller annat 

material får dock inte lämnas ut om det med hänsyn till allmänt eller enskilt 

intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagt material inte röjs (10 kap. 

3 § OSL). I sådana fall ska den myndighet eller domstol som inte lämnar 

ut uppgifterna på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet 

innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta tillvara 

sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen 

ska skydda. Med stöd av denna bestämmelse kan även barnets vistelseort 

sekretessbeläggas gentemot en annan vårdnadshavare när förutsätt-

ningarna enligt bestämmelsen i övrigt är uppfyllda (se t.ex. JO:s beslut 

1994/95 s. 504, dnr 524–1993).  

De bestämmelser som nu redovisats gäller redan för personer som vistas 

i skyddat boende och kommer att gälla även vid den reglering som föreslås 

i detta utkast.  

Hemlighållande av barnets vistelseort när barnet är placerat i skyddat 
boende enligt den nya lagen  

Det föreslås i avsnitt 6.2.10 att socialnämnden när ett barn är placerat i 

skyddat boende med stöd av den nya lagen ska kunna besluta om att 

hemlighålla barnets vistelseort för föräldrar och vårdnadshavare om det 
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behövs med hänsyn till ändamålet med placeringen. En motsvarande 

bestämmelse om hemlighållande av barnets vistelseort när den unge 

vårdas enligt LVU finns i 14 § LVU. Det finns i förhållande till 14 § LVU 

även en bestämmelse i 26 kap. 2 § OSL som slår fast att sekretess enligt 

26 kap. 1 § OSL gäller för uppgift om en underårigs vistelseort också i 

förhållande till den underåriges föräldrar eller annan vårdnadshavare, om 

den underårige har omhändertagits eller vårdas enligt den särskilda 

lagstiftningen om vård av unga utan samtycke och det är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet med omhändertagandet eller vården.  

På motsvarande sätt som gäller vid vård enligt LVU bör det också finnas 

en bestämmelse i OSL som föreskriver att sekretess ska gälla gentemot 

barnets föräldrar och andra vårdnadshavare när barnet har placerats i 

skyddat boende med stöd av den nya lagen om det är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet med placeringen Det betyder, i linje med vad 

Förvaltningsrätten i Umeå efterfrågar, att sekretess kommer att gälla för 

uppgifter i barnets dokumentation som rör barnets vistelseort. Sekretessen 

bör kunna gälla såväl när socialnämnden särskilt har beslutat att 

vistelseorten ska hemlighållas för ett barn som har placerats i skyddat 

boende tillsammans med en vårdnadshavare med stöd av den nya lagen 

som när, utan att ett sådant beslut har fattats, det bedöms som nödvändigt 

att vistelseorten hemlighålls.   

Skyddade personuppgifter 

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp inom folkbokföringen 

för de olika skyddsåtgärderna som finns att tillgå. Det finns tre grader av 

skydd av personuppgifter; sekretessmarkering, skyddad folkbokföring 

(tidigare kvarskrivning) och fingerade personuppgifter. Som nämns ovan 

finns därutöver också ytterligare bestämmelser om sekretess som kan 

aktualiseras för hotade och förföljda personer. 

Sekretessmarkering av uppgifter i folkbokföringsdatabasen är inte ett 

rättsligt institut på samma sätt som skyddad folkbokföring och fingerade 

personuppgifter. Förfarande med sekretessmarkering inom folkbok-

föringen är inte särskilt reglerat i lag, utan grundar sig på grundläggande 

bestämmelser om sekretessmarkering (jfr 2 kap. 16 § tryckfrihets-

förordningen och 5 kap. 5 § första stycket OSL). Som en rent administrativ 

åtgärd kan Skatteverket föra in en sekretessmarkering i folkbokförings-

databasen. Sekretessmarkeringen är enbart en varningssignal om behovet 

av att göra en noggrann skadeprövning när någon begär att få ut en 

sekretessmarkerad uppgift. Den tillämpliga sekretessbestämmelse som en 

sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen hänför sig till är 22 kap. 1 § 

första stycket OSL där det anges att i verksamhet som rör folkbokföring 

och annan liknande registrering av befolkningen gäller sekretess för 

uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det av särskild 

anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider 

men om uppgiften röjs. Av 7 § förordningen (2001:589) om behandling av 

personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet följer bl.a. att 

Skatteverket snarast ska underrätta socialnämnden när sekretessmarkering 

i fråga om ett barn har förts in i folkbokföringsdatabasen,  

Skatteverket beslutar om skyddad folkbokföring. Skyddad folkbok-

föring innebär att en person folkbokförs på en annan folkbokföringsort än 
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 där personen är bosatt. Det kan enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) 

medges en person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, 

förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt om åtgärden med 

hänsyn till den enskildes förmåga och övriga förutsättningar kan antas 

tillgodose behovet av skydd.  

Enligt nämnda paragrafs andra stycke ska skyddad folkbokföring vid 

flyttning ske på den gamla folkbokföringsorten eller, om det bedöms ge 

ett bättre skydd, på en annan ort. Skyddad folkbokföring kan också ske 

utan att personen flyttar om det kan antas ge tillräckligt skydd. Av det 

tredje stycket framgår att skyddad folkbokföring får medges även en 

familjemedlem som är bosatt tillsammans med den utsatta personen. 

Enligt 30 § andra stycket folkbokföringslagen får ansökan om skyddad 

folkbokföring göras av endast en vårdnadshavare, om syftet med 

ansökningen är att skydda mot den andra vårdnadshavaren.  

Vårdnadshavare och medföljande barn i skyddat boende kan ha behov 

av skyddade personuppgifter. En vårdnadshavare kan således ansöka om 

skyddad folkbokföring för såväl sig själv som medföljande barn, om syftet 

är att skydda mot den andra vårdnadshavaren. Möjligheten att ansöka om 

skyddat folkbokföring för medföljande barns räkning gäller oavsett om 

barnet, i enligt med förslagen i detta utkast, har placerats i det skyddade 

boendet med stöd av socialtjänstlagen eller den nya lagen.  

Det mest långtgående skyddet i form av fingerade personuppgifter är 

förbehållet personer som riskerar att bli utsatta för allvarlig brottslighet 

som riktas mot personens liv, hälsa, frihet eller frid. Ansökan om med-

givande att använda fingerade personuppgifter görs till Polismyndigheten. 

Ett medgivande att använda fingerade personuppgifter får även ges åt en 

familjemedlem till den utsatta personen om personerna varaktigt bor 

tillsammans. En person som ansöker om eller har fått medgivande att 

använda fingerade personuppgifter för egen del, får ansöka om med-

givande även för ett barn som personen är vårdnadshavare för och 

varaktigt bor tillsammans med, om syftet är att ge skydd mot den andra 

vårdnadshavaren (1, 2 och 4 §§ lagen [1991:483] om fingerade person-

uppgifter).  

Regelverket är tillräckligt för att skydda barn mot vårdnadshavares insyn 

Regelverket som beskrivs ovan och de ändringar som föreslås i OSL 

bedöms vara tillräckliga för att vid behov ge barnet skyddade person-

uppgifter och sekretessbelägga uppgifter som finns i ärendet eller målet 

som gäller barnet hos socialnämnden eller domstolen Det gäller såväl 

uppgifter om adress i skyddat boende, dels andra uppgifter i barnets 

dokumentation i personakten som kan missbrukas av vårdnadshavaren på 

ett sätt som allvarligt skadar barnet. Att barn kan ha ett starkt skyddsbehov 

och därmed behov av sekretess gentemot en vårdnadshavare är i sig inget 

nytt i fråga om barn som är placerade utanför det egna hemmet. Det gäller 

inte minst i ärenden där barn vårdas med stöd av LVU och grunden för 

vården är att barnet riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Även i 

dessa ärenden förs dokumentation rörande barnet. Till skillnad från vad 

bl.a. Stockholms stad framför, bedöms att det finns tillräckliga möjligheter 

att bereda barn skydd mot en vårdnadshavare också när de är placerade i 

skyddat boende. 
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Sekretesskydd i utbildningsverksamhet 

Ibland kan uppgifter om i vilken skola eller förskola ett barn går behöva 

sekretessbeläggas gentemot den ena vårdnadshavaren när barnet och den 

andra vårdnadshavaren är placerade i ett skyddat boende, eftersom sådana 

uppgifter kan röja var det skyddade boendet finns. Sekretess för offentliga 

skolhuvudmän regleras i 23 kap. 1–3 §§ OSL medan bestämmelser om 

tystnadsplikt för enskilda huvudmän finns i 29 kap. 14 § skollagen 

(2010:800).  

För barn i förskola följer det av 23 kap. 1 § OSL att uppgift om en 

enskilds personliga förhållanden bara får lämnas ut om det kan konstateras 

att uppgiften kan röjas utan att barnet eller någon närstående till barnet 

lider men. Samma sak gäller för fristående förskolor genom skollagens 

bestämmelser om tystnadsplikt. För skolor gäller enligt 23 kap. 2 § tredje 

stycket OSL att en skola kan sekretessbelägga uppgifter om en enskilds 

identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga 

förhållanden om det av särskild anledning kan antas att barnet eller någon 

närstående till barnet lider men om uppgifterna röjs. På motsvarande sätt 

kan vissa uppgifter omfattas av tystnadsplikt för en fristående skola.  

Det kan ibland finnas anledning att inte lämna ut vissa uppgifter som rör 

barnet till barnets vårdnadshavare, t.ex. uppgifter om barnets skolgång. Av 

12 kap. 3 § OSL framgår att om ett barn kan antas lida betydande men om 

en viss uppgift blir känd för vårdnadshavaren omfattas uppgiften av 

sekretess. Sekretesskyddet kan alltså i sådana situationer ha företräde 

framför skolans skyldighet enligt skollagen och läroplaner att informera 

föräldrar och vårdnadshavare t.ex. om den ungas kunskapsutveckling och 

utveckling i övrigt liksom andra personliga uppgifter om barnet. Det finns 

alltså, vilket Svenska barnläkarföreningen efterfrågar ett förtydligande 

om, ett regelverk som möjliggör att sekretessen för det skyddade barnet 

upprätthålls i förskola och skola. Det är också med stöd av nu beskrivet 

regelverk som det får säkerställas att hemkommunens beslut och för-

delning av statsbidrag för elever i specialskolan och vid riksgymnasier inte 

medför risker för elever, något som Specialpedagogiska skolmyndigheten 

framhåller vikten av.  

Sekretesskydd vid handräckning 

Det föreslås i avsnitt 6.2.14 att socialnämnden ska få begära handräckning 

av Polismyndigheten för att verkställa beslut om placering och omedelbar 

placering i skyddat boende enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

placering av barn i skyddat boende. Enligt 35 kap. 20 § första stycket 

punkten 3 OSL gäller sekretess hos Polismyndigheten för uppgift om en 

enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 

någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs och 

uppgiften hänför sig till ärende om handräckning enligt lagstiftningen om 

omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke 

inom socialtjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet av 

sluten ungdomsvård. Bestämmelsen bör ändras så att det framgår att 

sekretess gäller hos Polismyndigheten även när uppgiften hänför sig till 

ärende enligt lagstiftningen om placering av barn i skyddat boende utan 

samtycke. 
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 Skyldighet att vittna i mål enligt den nya lagen  

Det följer av 36 kap 5 § rättegångsbalken, förkortad RB, att det föreligger 

en skyldighet att vittna för den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 

1 § SoL i mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag eller 

enligt LVU. Även mål enligt den nya lagen med särskilda bestämmelser 

om placering av barn i skyddat boende bör omfattas av vittnesskyl-

digheten. Bestämmelsen i 36 kap. 5 § RB bör därför ändras så att det 

framgår att det föreligger en skyldighet att vittna för den som har 

uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § SoL i mål enligt den nya lagen.  

8.4 Undantag från sekretess i vissa fall 

Utkastets förslag: Sekretess ska inte gälla för beslut om placering och 

omedelbar placering i skyddat boende enligt den nya lagen.  

För socialnämndens beslut om placering och omedelbar placering i 

skyddat boende med stöd av den nya lagen ska meddelarfriheten 

inskränkas endast i fråga om annat än verkställighet av sådana beslut.  

Socialnämnden ska utan hinder av sekretess lämna uppgifter om 

huruvida någon vistas i skyddat boende om uppgifterna för särskilt fall 

begärs av domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhets-

polisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket. 
 

Utredningen behandlar inte frågan.   

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Promemorians förslag överensstämmer i sak med utkastets förslag. I 

promemorian lämnas inte något förslag om att sekretess ska gälla för 

beslut om ett barns placering i skyddat boende eller om att 

meddelarfriheten ska inskränkas för socialnämndens beslut om placering i 

skyddat boende, eftersom det i promemorian inte förslås någon bestäm-

melse om barns placering i skyddat boende. 

Remissinstanserna: Endast Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

har kommenterat förslaget om att sekretess inte ska gälla för beslut om 

omedelbar placering i skyddat boende. IVO anser att det bör tydliggöras 

hur besluten ska utformas så att besluten, men inte uppgift om placerings-

adressen, omfattas av regleringen i 26 kap. 7 § OSL. Myndigheten noterar 

vidare att ett beslut enligt 6 § LVU kan utformas utan att innehålla upp-

gifter om var barnet är placerat, då beslut om placering fattas i ett särskilt 

överklagningsbart beslut enligt 11 § LVU. IVO uppfattar att något sådant 

särskilt beslut inte ska fattas i fråga om skyddat boende då det i prome-

morian uttryckligen anges att 10–36 §§ LVU inte är tillämpbara vid 

placering på skyddat boende.  

Ingen remissinstans har särskilt kommenterat förslaget att social-

nämnden utan hinder av sekretess ska lämna uppgifter om huruvida någon 

vistas i skyddat boende om de begärs av vissa angivna myndigheter. 
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Skälen för utkastets förslag  

Sekretess ska inte gälla för beslut om placering i skyddat boende med 
stöd av den nya lagen 

Av 26 kap. 7 § första stycket 1–3 OSL framgår att beslut om omhänder-

tagande, beslut om vård utan samtycke och beslut om sluten ungdomsvård 

alltid är offentliga. Omhändertagandebeslut som fattats av en socialnämnd 

eller av nämndens ordförande är därmed alltid offentliga. Även dom-

stolarnas beslut om vård utan samtycke är offentliga. Även sluten 

ungdomsvård, som är en frihetsberövande påföljd för unga lagöverträdare 

(se bl.a. 30 kap. 5 § och 32 kap. 5 § BrB), är offentliga. Av RÅ 1987 not. 

431 framgår att också ett beslut att avslå ett yrkande om upphörande av 

vård är offentligt. Det är endast besluten och skälen för besluten som är 

offentliga. För uppgifter i det bakomliggande materialet kan sekretess 

gälla.  

Eftersom beslut om placering i skyddat boende och omedelbar placering 

är ett beslut som kan fattas emot en av vårdnadshavarnas vilja och att 

samtycke till åtgärden därmed saknas finns stora likheter med de andra 

nyssnämnda besluten som undantas från sekretess. Även beslut om 

placering i skyddat boende och omedelbar placering i skyddat boende med 

stöd av den nya lagen bör därför undantas från sekretess. Bestämmelsen i 

26 kap. 7 § OSL bör därför ändras så att även beslut om placering i skyddat 

boende och omedelbar placering i skyddat boende omfattas.   

Det föreslås i avsnitt 6.1.1 att det i den nya lagen ska införas en 

bestämmelse av vilken följer att socialnämnden ska besluta om hur place-

ringen av barnet ska ordnas och var placeringen ska verkställas (se 4 kap. 

2 § den nya lagen). Av det följer också, vilket IVO önskar ett tydliggörande 

om, att socialnämnden även kan utforma beslutet om omedelbar placering 

i skyddat boende utan att det innehåller uppgifter om var barnet är placerat, 

eftersom nämnden ska fatta ett särskilt beslut om var placeringen ska 

verkställas.  

Rätt att meddela och offentliggöra uppgifter 

I 26 kap. 15 § andra stycket OSL anges att den tystnadsplikt som följer av 

bl.a. 26 kap. 1 § OSL inskränker rätten att meddela och offentliggöra upp-

gifter utom när det gäller verkställigheten av beslut om omhändertagande, 

beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård. Det 

framgår av förarbetena att meddelarfriheten så gott som undantagslöst bör 

gälla uppgifter som hänför sig till myndighetsutövning, och det har ansetts 

viktigt med insyn inom det sociala området (prop. 1979/80:2 Del A och 

Ds Ju 1975:22). Motsvarande meddelarfrihet som gäller för verkställig-

heten av beslut utan samtycke som anges i 26 kap. 15 OSL bör därför 

också gälla för beslut om omedelbar placering och placering i skyddat 

boende. Av det skälet bör 26 kap. 15 § andra stycket OSL ändras.  

Socialtjänstens skyldighet att i vissa fall lämna ut uppgifter  

Enligt 12 kap. 10 § tredje stycket SoL ska socialtjänsten utan hinder av 

sekretess lämna uppgifter bl.a. om huruvida någon vistas i ett hem för vård 

eller boende, i ett familjehem eller i ett stödboende, om uppgifterna för ett 

särskilt fall begärs av domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, 
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 Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket. På mot-

svarande sätt som gäller dem som vistas i ett HVB, familjehem eller 

stödboende bör socialnämnden utan hinder av sekretess vara skyldig att 

lämna uppgifter om huruvida någon vistas i ett skyddat boende. 

8.5 Sekretess för uppgifter om vissa verksamheter 

hos Inspektionen för vård och omsorg 

Utkastets förslag: Sekretess ska gälla hos Inspektionen för vård och 

omsorg för uppgift om adress till ett skyddat boende eller hem för vård 

eller boende som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende, 

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med 

verksamheten skadas.  

Sekretess ska gälla även för uppgift om beteckning på fastighet där 

verksamhet bedrivs i form av sådana boenden som avses i första stycket 

och för uppgift om tomträtt i fastighet där sådan verksamhet bedrivs, 

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med 

verksamheten skadas. 

Sekretess ska också gälla sådan verksamhet som avses i första stycket 

och som ansökt om tillstånd men ännu inte beviljats tillstånd, samt 

sådan verksamhet som bedrivs av en kommun eller en region och som 

anmälts av kommunen eller regionen till inspektionen, om det inte står 

klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med verksamheten skadas.   

För uppgift i en allmän handling ska sekretess gälla i högst 50 år. 

Någon meddelarfrihet ska inte gälla för uppgift om adress, fastig-

hetsbeteckning eller tomträtt om uppgifterna förekommer hos 

Inspektionen för vård och omsorg.  
 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med utkastets 

förslag. I utredningen föreslås att det ska införas en ny sekretes-

sbestämmelse om uppgifter om adress, fastighetsbeteckning eller tomträtt 

till vissa verksamheter, dock inte avgränsade till skyddat boende och HVB, 

hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det föreslås även att det av 

lagtexten ska framgå att sekretessen inte gäller IVO:s beslut i ärenden. 

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig över förslaget 

instämmer med förslaget.  

Promemorians förslag: Överensstämmer med utkastets förslag.  

Remissinstanserna: Endast Journalistförbundet och TU Medier i 

Sverige (TU) yttrar sig över förslaget som de avstyrker. Journalist-

förbundet anser att meddelarfriheten gör att oegentligheter avslöjas, vilket 

gynnar personerna i boendena. TU anser att det saknas en redovisning som 

styrker att sekretessintresset överväger insynsintresset.  

Skälen för utkastets förslag  

Sekretess ska gälla hos IVO för adressuppgifter till skyddat boende eller 
hem för vård eller boende  

I avsnitt 7.2 föreslås att det ska införas tillståndsplikt för skyddade 

boenden och att kommuner och regioner som bedriver verksamhet i form 
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av skyddat boende ska anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). Det betyder att IVO kommer att ta emot ansökan om tillstånd, 

pröva om förutsättningarna för tillstånd är uppfyllda, fatta beslut om 

tillståndet och utfärda tillståndsbevis. IVO är dessutom skyldig att föra 

register över dem som anmält eller har fått tillstånd att bedriva verksamhet 

(7 kap. 1 § SoL och 4 kap. 3 a § socialtjänstförordningen [2001:937]). Det 

innebär att skyddade boenden i brist på bestämmelser om sekretess hos 

IVO lätt skulle kunna identifieras. Eftersom vissa skyddade boenden och 

HVB som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende har hemlig 

adress som en del av det yttre skalskyddet finns det, enligt utredningen 

som delvis ligger till grund för detta utkast till lagrådsremiss, en risk med 

att adresser kan röjas eftersom det kan utgöra en fara för enskilda som 

vistas, eller kommer att vistas, i ett sådant boende.  

I OSL finns en bestämmelse som slår fast att det inom socialtjänsten 

gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det 

inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 

närstående till denne lider men (26 kap. 1 §). I 21 kap. 3 § OSL finns 

vidare en bestämmelse enligt vilken uppgifter om en enskilds bostads-

adress eller annan jämförbar uppgift ska hemlighållas, om det finns av 

särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till 

denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt 

men om uppgiften röjs. Bestämmelsen i 26 kap. 1 § OSL kan tillämpas när 

det finns uppgifter som rör en enskilds personliga förhållanden. Detsamma 

gäller bestämmelsen i 21 kap. 3 § OSL. Vid tillståndsprövningen och 

anmälningsförfarandet saknas dock i allmänhet kopplingen till en viss 

individ. 

I likhet med utredningen, görs bedömningen att det behövs en ny 

bestämmelse som på ett mer allmänt sätt säkerställer att uppgifter om en 

verksamhets adress ska kunna hemlighållas. Bestämmelsen bör gälla för 

skyddat boende och HVB som bedriver verksamhet som motsvarar 

skyddat boende, dvs. sådan verksamhet som kan ha hemlig adress som en 

del av skalskyddet. Annan tillståndspliktig eller anmälningsskyldig 

verksamhet än skyddat boende och HVB som bedriver verksamhet som 

motsvarar skyddat boende bör dock, annorlunda än utredningens 

bedömning, inte omfattas eftersom det i sådan verksamhet normalt sett inte 

föreligger någon skaderisk för enskilda. Förutom uppgift om adress, bör 

även beteckning på fastighet eller tomträtt omfattas. Det bör därför införas 

en ny bestämmelse i OSL för uppgift om adress till eller beteckning på 

fastighet eller tomträtt för skyddat boende och HVB som bedriver 

verksamhet som motsvarar skyddat boende. Sekretessen bör även gälla när 

verksamheten har ansökt om men ännu inte beviljats tillstånd och även 

sådan verksamhet som bedrivs av en kommun eller region som är 

anmälningspliktig och som har anmälts till IVO av kommunen eller 

regionen.  

För att minimera skaderisken bör bestämmelsen ha s.k. omvänt skade-

rekvisit. Sekretess ska gälla, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 

utan att syftet med verksamheten skadas. Ibland kan socialtjänsten 

efterfråga adressuppgifter till skyddade boenden, vilka IVO får pröva inom 

ramen för sedvanlig sekretessprövning. Sekretessen för uppgifterna bör 

enligt den nya bestämmelsen, i likhet med vad utredningen föreslår, gälla 

i 50 år. 
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 Till skillnad från utredningen bedöms det inte finnas behov av ett 

klargörande om att sekretessen inte gäller för beslut i ärenden. 

Meddelarfriheten bör inskränkas för vissa uppgifter hos Inspektionen för 
vård och omsorg  

I förarbetena till offentlighets- och sekretesslagstiftningen har det ansetts 

att sådan allmän verksamhet som faller utanför myndighetsutövning 

generellt sett är i mindre behov av offentlig granskning. I allmänhet bör 

man därför kunna ge företräde åt tystnadsplikt till skydd för en enskild som 

träder i frivillig förbindelse med en myndighet. Som en grundläggande 

utgångspunkt gäller att undantag från meddelarfriheten bör göras endast i 

de fall där sekretessintresset är så starkt att man knappast kan tänka sig 

någon situation där insynsintresset väger över (Ds Ju 1975:22 s. 197–198 

och prop. 1979/80:2 s. 110 Del A). Konsekvensen av att insynsintresset 

ges företräde leder till att det i det enskilda fallet kan uppstå hot för liv, 

hälsa och säkerhet för enskilda personer om adressuppgifterna röjs. I 

enlighet med den intresseavvägning som TU efterfrågar, finns det därför 

starka skäl för att låta ett eventuellt insynsintresse i sådana ärenden stå 

tillbaka för behovet av att kunna skydda uppgifterna. Vad Journalist-

förbundet anför om behovet av insyn ändrar inte den bedömningen. För att 

den nya bestämmelsen om sekretess hos IVO ska uppnå syftet att kunna 

sekretessbelägga t.ex. adressuppgifter bör rätten att meddela och offent-

liggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-

grundlagen därför inskränkas i fråga om sådana uppgifter hos IVO. 

Bestämmelsen i 26 kap. 15 § OSL bör därför ändras för att detta ska 

framgå.   

8.6 Sekretess hos kommuner eller regioner för 

uppgift om adress till skyddat boende eller hem 

för vård eller boende 

Utkastets förslag: Sekretess ska gälla hos en kommun eller region för 

uppgift om adress till ett skyddat boende eller ett hem för vård eller 

boende som bedriver verksamhet i form av skyddat boende om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med verksamheten 

skadas. Sekretessen ska även gälla för uppgift om beteckning på 

fastighet där verksamhet bedrivs i form av sådana boenden och för 

uppgift om tomträtt i fastighet där sådan verksamhet bedrivs. För 

uppgift i en allmän handling ska sekretess gälla i högst fyrtio år.  

En sekretessbrytande bestämmelse ska dock möjliggöra att upp-

gifterna lämnas från en kommun eller en region till en socialnämnd om 

uppgifterna kan antas ha betydelse för socialnämndens verkställighet av 

beslut om placering av en enskild i ett skyddat boende eller i ett hem 

för vård eller boende som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat 

boende.  

Någon meddelarfrihet ska inte gälla för uppgift om adress, fastig-

hetsbeteckning eller tomträtt om uppgifterna förekommer hos en 

kommun eller region. 
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Utredningen behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser, däribland Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges Advokatsamfund, Göteborgs 

kommun och Kammarrätten i Jönköping väcker frågan att det bör 

övervägas en särskild sekretessbestämmelse för adressuppgifter till 

skyddade boenden hos kommunerna. SKR anför att uppgifter om vilka 

skyddade boenden kommunerna har i egen regi och uppgifter i ingångna 

avtal om skyddade boenden inte alltid kan ses som en del av den enskildes 

ärende som kan sekretessbeläggas enbart med stöd av 26 kap. 1 § OSL. 

Även Förvaltningsrätten i Umeå väcker denna fråga.  

Promemorians förslag överensstämmer med utkastets förslag. 

Promemorians förslag skiljer sig lagtekniskt från utkastets förslag. 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser som yttrar sig över 

promemorians förslag om att införa en ny bestämmelse om sekretess för 

uppgifter om adress till skyddade boenden hos kommuner och regioner 

tillstyrker, eller har inget att invända emot förslaget, däribland Göteborgs 

kommun och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Skatteverket anser 

dock, med hänsyn till skyddsintresset, att sekretessen för adressuppgifter 

till skyddade boenden bör gälla generellt och inte vara begränsad till när 

uppgifterna finns hos kommuner och regioner. Förvaltningsrätten i 

Stockholm framhåller att det finns en risk för att personer med placering i 

skyddat boende kan komma att uppge sina adressuppgifter i ärenden hos 

myndigheter där ett svagare sekretesskydd gäller. Även Försäkrings-

kassan lyfter denna fråga och anför att om personer som söker ersättning 

hos kassan uppger sina adressuppgifter gäller det, i förhållande till för-

slaget, något svagare sekretesskyddet i 28 kap. 1 § OSL. Malmö kommun 

framhåller att barn och vuxna med funktionsnedsättning ofta har många 

fler kontakter med myndigheter och olika aktörer än personer utan 

funktionsnedsättning, och kommunen önskar att denna fråga ses över 

ytterligare för att kunna säkerställa sekretess i alla led av insatsen. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att även stödboenden bör 

omfattas av den nya sekretessbestämmelsen, eftersom det i dag 

förekommer att barn med skyddsbehov placeras i sådana verksamheter, 

även om det inte är vanligt och inte heller eftersträvansvärt. Journalist-

förbundet anser att utformningen av den föreslagna sekretessbestäm-

melsen riskerar att leda till att inga eller väldigt få uppgifter lämnas ut, 

vilket får negativa konsekvenser för möjligheten att granska verksam-

heterna journalistiskt. Örnsköldsviks kommun påpekar att verksamheter 

kan bedrivas under längre tid än 40 år och anser att det bör övervägas om 

sekretessen bör gälla längre än så. Journalistförbundet anser däremot att 

det är viktigt att uppgifter om skyddade bonden inte förblir hemliga efter 

det att verksamheten avslutas och önskar ett förtydligande om vad som 

gäller i det hänseendet.   

Ingen remissinstans har särskilt kommenterat förslaget om en sekre-

tessbrytande bestämmelse mellan en kommun eller en region och en 

socialnämnd. 

Vad gäller förslaget om att meddelarfriheten ska inskränkas, avstyrker 

Journalistförbundet och TU Medier i Sverige (TU) förslaget. Förbundet 

avstyrker vidare att den nya bestämmelsen innehåller ett omvänt skade-

rekvisit och efterfrågar en avvägning mellan intresset för offentlighet och 
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 det motstående intresset av sekretess. TU anser att det saknas en redo-

visning som styrker att sekretessintresset överväger insynsintresset.  

Skälen för utkastets förslag 

Behovet av sekretess hos kommuner och regioner 

Så som vissa av remissinstanserna har påpekat, däribland SKR, kan 

adressuppgifter till skyddade boenden i flera fall finnas hos kommunens 

socialtjänst utan att uppgifterna hör till ett individärende samtidigt som det 

ändå kan finnas ett behov av att kunna sekretessbelägga uppgifterna. I 

likhet med departementspromemorian, görs bedömningen i detta utkast till 

lagrådsremiss att det ligger i sakens natur att verksamheter som bedriver 

skyddade boenden ibland behöver ha hemlig adress för att syftet med 

verksamheten ska kunna upprätthållas. Ett bristande sekretesskydd hos 

kommun eller region för adressuppgifter till skyddade boenden kan drabba 

verksamhetens möjligheter att skydda såväl de som vistas i boendena som 

den personal som arbetar där. Samma behov av sekretesskydd finns även 

för HVB som bedrivs på ett sätt som motsvarar skyddat boende.  

Utformningen av sekretesskyddet hos kommuner och regioner 

I likhet med vad som föreslås i promemorian bör det införas en ny 

bestämmelse som gör det möjligt att sekretessbelägga uppgifter om adress 

till skyddade boenden och HVB som bedriver verksamhet som motsvarar 

skyddat boende. Även beteckning på fastighet där sådan verksamhet 

bedrivs eller tomträtt i fastighet där verksamhet bedrivs bör kunna 

sekretessbeläggas, eftersom sådana uppgifter leder till uppgifter om 

adress. Bestämmelsen bör göra det möjligt att sekretessbelägga de aktuella 

uppgifterna till både kommunala och enskilt drivna skyddade boenden hos 

kommuner och regioner även i andra sammanhang än då uppgifterna 

förekommer i ett individärende hos socialtjänsten.  

Verksamheter som bedriver skyddat boende kan vara utformade för att 

ta emot målgrupper med ett mycket stort skyddsbehov. Vissa av dessa 

verksamheter har hemlig adress som en del av skalskyddet och att röja 

adressen skulle kunna få mycket allvarliga och ibland livshotande 

konsekvenser för dem som vistas där. Vad gäller den avvägning som TU 

efterfrågar, bedöms att intresset för offentlighet måste stå tillbaka för det 

starka skyddsintresse som kan finnas hos enskilda individer. Bestäm-

melsen bör därför förses med ett omvänt skaderekvisit. Vid ett omvänt 

skaderekvisit är utgångspunkten att uppgiften i fråga omfattas av sekretess. 

I motsats till vad Journalistförbundet uppfattar, är det huvudsakliga syftet 

med bestämmelsen inte att skydda verksamheterna i sig, utan att skydda 

syftet med verksamheten – nämligen att bereda skydd – och därigenom de 

personer som vistas i eller kan komma att vistas i dessa verksamheter. 

Sekretess bör gälla hos kommunen eller regionen för uppgift om adress 

till skyddat boende och till HVB som bedriver verksamhet som motsvarar 

skyddat boende, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet 

med verksamheten skadas. Sekretess bör även gälla för beteckningen på 

en fastighet där sådan verksamhet bedrivs eller tomträtt i en fastighet där 

sådan verksamhet bedrivs. I motsats till vad IVO framför, bedöms att det 

inte föreligger tillräckliga skäl för att bestämmelsen även ska vara 
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tillämplig för stödboenden. Som IVO själv anför, är det inte vanligt före-

kommande att personer med ett stort skyddsbehov placeras i stödboende 

och det kan därutöver ifrågasättas om det är en lämplig lösning.  

Journalistförbundet efterfrågar ett förtydligande av vad som gäller i 

sekretesshänseende för verksamhet som tidigare har bedrivits, men inte 

längre bedrivs i dessa former. Bestämmelsen förutsätter att verksamhet 

som skyddat boende eller HVB som motsvarar skyddat boende bedrivs. 

Verksamhet som inte längre har denna inriktning omfattas inte av 

bestämmelsen. Det framgår emellertid av 7 kap. 5 § OSL att om sekre-

tessen för en uppgift i en allmän handling enligt OSL är begränsad till en 

viss tid så räknas tiden från handlingens tillkomst, om inte annat anges i 

denna lag eller i förordning som denna lag hänvisar till. Det betyder att en 

uppgift om ett skyddat boende eller HVB som bedriver verksamhet som 

motsvarar skyddat boende hos en kommun eller en region med stöd av den 

föreslagna bestämmelsen kommer att gälla i 40 år efter det att uppgiften 

tillkom hos kommunen eller regionen.  

Det finns, i linje med vad bl.a. Försäkringskassan framhåller, alltid en 

risk att enskilda, utan att behöva göra det, uppger adressuppgifter till det 

skyddade boendet där de vistas. I en sådan situation kan det, beroende på 

till vilken myndighet som uppgiften lämnas, finnas ett svagare sekre-

tesskydd än enligt den nya bestämmelse som föreslås. Skulle ett myndig-

hetsbeslut i ett sådant ärende överklagas till allmän förvaltningsdomstol 

blir den föreslagna sekretessbestämmelsen, vilket Förvaltningsrätten i 

Stockholm påpekar, inte heller tillämplig i domstolen. Sekretesskyddet för 

adressuppgifter till skyddat boende m.m. kan därför komma att bli svagare 

än avsett hos vissa myndigheter och de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

I motsats till Skatteverket, bedöms dock inte att det framkommit sådana 

starka skäl som motiverar att sekretessbelägga adressuppgifter till 

skyddade boenden oavsett i vilken verksamhet de förekommer. Det kan 

också i sammanhanget erinras om att det finns sekretessbestämmelser i 21 

kap. 3 och 3 a §§ OSL som är direkt tillämpliga i all offentlig verksamhet 

till skydd för uppgifter om enskilda (se avsnitt 8.3). Även med hänvisning 

till det regelverk som föreligger i övrigt, saknas det skäl att i detta 

sammanhang, vilket Malmö kommun efterfrågar, närmare utreda om 

sekretesskyddet är tillräckligt för barn och vuxna med många myndig-

hetskontakter.   

Sekretessen för uppgift i en allmän handling bör utsträckas till att gälla 

i högst 40 år eftersom det är angeläget att kunna sekretessbelägga de 

aktuella uppgifterna till ett skyddat boende eller ett HVB som bedriver 

verksamhet som motsvarar skyddat boende under hela den tid som de 

aktuella boendena kan tänkas bedriva verksamhet. Med hänvisning till det 

som anförts ovan i fråga om beräkning av sekretesstid, är det inte, vilket 

Örnsköldsviks kommun efterfrågar, befogat med en längre tid än den som 

föreslås.  

Sekretessbrytande bestämmelse  

En uppgift för vilken sekretess gäller hos en myndighet får enligt 

huvudregeln inte röjas för andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). I en 

kommunal nämndorganisation ses varje nämnd med underlydande för-

valtning som en myndighet (SOU 2003:99 s. 239). Uppgifter om skyddade 
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 boenden och HVB som bedriver verksamhet som motsvarar skyddade 

boenden kan dock av organisatoriska skäl behöva lämnas från en nämnd 

till en annan, t.ex. i samband med upphandling av boenden om en annan 

nämnd än socialnämnden gör upphandlingen eller när flera nämnder gör 

en gemensam upphandling. På motsvarande sätt kan uppgifter ibland 

också behöva lämnas från en socialnämnd i en kommun till en social-

nämnd i en annan kommun eller från en region till en kommun. Så kan 

exempelvis vara fallet om en kommun av säkerhetsskäl inte kan verkställa 

ett beslut om placering i skyddat boende inom den egna kommunen eller i 

ett skyddat boende som kommunen har ingått ramavtal med, och därför 

behöver höra sig för om befintliga skyddade boenden i andra kommuner. 

För att en socialnämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter och verkställa 

beslut om placering av enskilda i skyddade boenden behöver nämnden 

därför ha tillgång till olika aktuella uppgifter, däribland adressuppgifter, 

t.ex. om de verksamheter som kan ha upphandlats. Det bedöms därför, i 

likhet med den bedömning som görs i promemorian, finnas ett berättigat 

behov av en sekretessbrytande bestämmelse för att möjliggöra social-

nämndens tillgång till sådana uppgifter. Befintliga sekretessbrytande 

bestämmelser i OSL bedöms inte vara tillämpliga. En bestämmelse bör 

därför införas enligt vilken sekretessen i den föreslagna nya bestämmelsen 

inte hindrar att uppgift lämnas från en kommun eller en region till en 

socialnämnd om uppgiften kan antas ha betydelse för socialnämndens 

verkställighet av beslut om placering av enskild i HVB som bedriver 

verksamhet som motsvarar skyddade boenden eller i skyddat boende. Det 

bör noteras att trots den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen 

kommer också den mottagande kommunen att omfattas av den föreslagna 

bestämmelsen. I enskilda ärenden kommer dessutom de aktuella 

uppgifterna att omfattas av sekretessen enligt 26 kap. 1 § OSL.  

Meddelarfriheten bör inskränkas för vissa uppgifter hos kommuner och 
regioner 

Såsom även redogörs för i avsnitt 8.5 har det i förarbetena till offent-

lighets- och sekretesslagstiftningen ansetts att sådan allmän verksamhet 

som faller utanför myndighetsutövning generellt sett är i mindre behov av 

offentlig granskning. I allmänhet bör man därför kunna ge företräde åt 

tystnadsplikt till skydd för en enskild som träder i frivillig förbindelse med 

en myndighet. Som en grundläggande utgångspunkt gäller att undantag 

från meddelarfriheten bör göras endast i de fall där sekretessintresset är så 

starkt att man knappast kan tänka sig någon situation där insynsintresset 

väger över (Ds Ju 1975:22 s. 197–198 och prop. 1979/80:2 s. 110 Del A). 

Konsekvensen av att insynsintresset ges företräde är att det i det enskilda 

fallet kan uppstå hot för liv, hälsa och säkerhet för enskilda personer om 

adressuppgifterna röjs. I enlighet med den intresseavvägning som TU 

efterfrågar, finns det därför starka skäl för att låta insynsintresset i sådana 

ärenden stå tillbaka för behovet av att kunna skydda uppgifterna. Vad 

Journalistförbundet anför om behovet av insyn ändrar inte den 

bedömningen. Bestämmelsen i 26 kap. 15 § OSL bör därför ändras för att 

detta ska framgå. Motsvarande inskränkning i meddelarfriheten bör till 

följd av samma överväganden gälla också för samma uppgifter som enligt 
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förslaget till ny bestämmelse också ska omfattas av sekretess hos en 

kommun eller en region.  

Sammanfattning  

Sekretess bör alltså gälla hos kommun eller region för uppgift om adress 

till skyddat boende eller hem för vård eller boende som bedriver 

verksamhet i form av skyddat boende om det inte står klart att uppgiften 

kan röjas utan att syftet med verksamheten skadas. Detsamma bör gälla 

för uppgift om beteckning på fastighet och för uppgift om tomträtt. Det 

bör finnas en sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör att upp-

gifterna får lämnas från en kommun eller en region till en socialnämnd om 

uppgifterna kan antas att ha betydelse för socialnämndens verkställighet 

av beslut om placering. Någon meddelarfrihet ska inte gälla för uppgift om 

adress, fastighetsbeteckning eller tomträtt om uppgifterna förekommer hos 

en kommun eller region. 

8.7 Folkbokföring vid vistelse i skyddat boende 

Utkastets förslag: En persons vistelse i skyddat boende ska inte leda 

till ändrad folkbokföring. 
 

Utredningens förslag överensstämmer med utkastets förslag. I utkastet 

görs en lagteknisk förändring.  

Remissinstanserna: Endast tre remissinstanser yttrar sig över förslaget. 

Skatteverket tillstyrker utredningens förslag. Myndigheten föreslår att 

socialnämnden bör vara skyldiga att informera Skatteverket när ett beslut 

om placering i ett skyddat boende har fattats för att öka Skatteverkets 

möjlighet till korrekt folkbokföring. Försäkringskassan tillstyrker utred-

ningens förslag, men noterar att ändringen kan komma att påverka 

Försäkringskassans möjlighet att utreda bidragstagares faktiska 

boendesituation. Rädda Barnen påpekar att det förekommer att personer 

som placeras i skyddat boende utan att folkbokföringsadressen ändras får 

sin post levererad hem till den ursprungliga adressen där den misstänkte 

förövaren kan bo, vilket kan leda till säkerhetsrisker för den våldsutsatta.  

Promemorian behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Skälen för utkastets förslag  

Placering i skyddat boende ska inte leda till ändrad folkbokföring 

Det framgår av 6 § folkbokföringslagen (1991:481) att en person ska 

folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon är att 

anse som bosatt. Den kommun där en person är folkbokförd är hans eller 

hennes folkbokföringsort. Enligt 7 § samma lag anses en person vara 

bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller, när 

byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin 

dygnsvila. En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en 

fastighet där han eller hon under sin normala livsföring tillbringar 
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 dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en 

annan förläggning i tiden.  

Den som är folkbokförd och har flyttat ska inom en vecka anmäla detta 

till Skatteverket (25 § samma lag). I folkbokföringslagen finns dock vissa 

bestämmelser om när en vistelse inte ska anses leda till ändrad bosättning 

(se 8–11 och 15 §§ samma lag). Ett sådant undantag finns i 9 § 

folkbokföringslagen. En vistelse ska enligt den bestämmelsen inte anses 

leda till ändrad bosättning bl.a. om vistelsen föranleds enbart av vård vid 

en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller vård av miss-

brukare. Ett ytterligare sådant undantag finns i 8 § folkbokföringslagen, 

som innebär att folkbokföringen inte ska ändras om en person under en på 

förhand bestämd tid på högst ett år regelmässigt tillbringar sin dygnsvila 

på en annan fastighet än den där han eller hon har sin egentliga hemvist. 

Den bestämmelsen tar sikte på kortare vistelser på annan ort som oftast 

föranleds av tidsbegränsade kortare anställningar eller studier 

(prop. 2012/13:120 s. 75) och förutsätter därmed en avsikt att efter 

vistelsen i en annan fastighet återvända till den tidigare bostaden. För 

personer som vistas i skyddat boende är det dock ofta inte möjligt att på 

förhand veta om det går att återvända till den tidigare bostaden, exempelvis 

för att det finns säkerhetsskäl som talar emot det. 

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan folkbok-

föringslagen alltså i praktiken ställa krav på att personer som placeras i ett 

skyddat boende ska folkbokföras på det skyddade boendets adress. Det 

kravet kan dock stå i ett direkt motsatsförhållande till själva syftet med 

insatsen skyddat boende, nämligen att ge skydd i form av en tillfällig 

vistelse i en annan bostad än det egna hemmet. I likhet med utredningens 

bedömning, bör en persons vistelse i ett skyddat boende inte leda till 

ändrad bosättning enligt folkbokföringslagen.  

Konsekvenser av att folkbokföringsadressen inte ändras 

Enligt Försäkringskassan får myndigheten i dag en impuls från 

Skatteverket om en persons adress ändras till ”utan känd hemvist”. Den 

omständigheten att några i familjen inte längre bor i den gemensamma 

bostaden kan påverka rätten till t.ex. bostadsbidrag (se avsnitt 10). Om 

Försäkringskassan inte längre kommer att få en sådan impuls finns enligt 

myndigheten en risk att felaktig ersättning kan komma att betalas ut. 

Skatteverket anför att förutsättningarna för att uppgifter om 

folkbokföringen är korrekta skulle öka om socialtjänsten ålades en 

skyldighet att informera Skatteverket när ett beslut om placering i ett 

skyddat boende har fattats. Exempelvis har kommunen i dag en skyldighet 

att underrätta Skatteverket när den har beslutat om en vistelse i en sådan 

bostad för äldre människor som avses i 5 kap. 5 § SoL i en annan kommun, 

om vistelsen är sådan att den inte ska anses leda till ändrad bosättning 

enligt 15 § folkbokföringslagen (se 3 b § folkbokföringsförordningen 

[(1991:749]).  

Frågorna om en underrättelseskyldighet från kommunen till Skatte-

verket och om en reglering som säkerställer att Försäkringskassan får 

information om att en person som har beviljats insatsen skyddat boende 

inte längre är bosatt på adressen behöver analyseras vidare och behandlas 

därför inte i detta utkast till lagrådsremiss.  
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Rädda Barnen pekar på säkerhetsrisker för den våldsutsatta som följd av 

vilken adress personens post levereras till. För den enskilde finns vissa 

möjligheter att själv bestämma vilken adress som dennes post ska gå till. 

Till Skatteverket kan anmälas en adress dit posten ska gå (särskild 

postadress). För den som har skyddad folkbokföring eller sekretess-

markering (se avsnitt 8.3) kan Skatteverket förmedla post. 

9 Personuppgiftsbehandling 

Utkastets förslag: Lagen om behandling av personuppgifter inom 

socialtjänsten ska gälla vid verksamhet enligt den nya lagen. I lagen om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska därför sådan 

verksamhet läggas till i uppräkningen av vad som avses med social-

tjänst. 

Utkastets bedömning: Den befintliga reglering som finns på 

personuppgiftsområdet utgör tillräcklig reglering för den personupp-

giftsbehandling i övrigt som förslagen i detta utkast till lagrådsremiss 

ger upphov till. Någon ytterligare reglering om denna behandling 

behöver inte införas. 
 

Utredningens bedömning: Utredningen har endast berört den person-

uppgiftsbehandling som förslagen ger upphov till i fråga om förslaget om 

socialnämndens skyldighet att lämna statistiska uppgifter till 

Socialstyrelsen.  

Remissinstanserna: Endast Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, 

tidigare Datainspektionen) lämnar synpunkter på den behandling av 

personuppgifter som förslagen ger upphov till och då bara på förslaget om 

obligatorisk registerkontroll. 

Promemorian behandlar inte frågan om den personuppgiftsbehandling 

som förslagen i promemorian ger upphov till. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans utom IMY väcker frågan om 

personuppgiftsbehandling. IMY, som granskat förslagen huvudsakligen 

utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande 

fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, 

har inte något att invända mot förslaget. 

Skälen för utkastets förslag och bedömning 

Behandling av personuppgifter  

Den huvudsakliga regleringen av personuppgifter finns i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personupp-

gifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här kallad EU:s data-

skyddsförordning. EU:s dataskyddsförordning kompletteras av lagen 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning (dataskyddslagen) och förordningen (2018:219) med komp-

letterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.  
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 EU:s dataskyddsförordning utgör den generella regleringen av person-

uppgiftsbehandling inom EU. Förordningen skyddar fysiska personers 

grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Dataskyddet är en del av den grundläggande rättigheten 

om skydd för den enskildes privatliv. Förordningen ska tillämpas på sådan 

behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk 

väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår 

i eller kommer att ingå i ett register (artikel 2.1). Behandling är ett vid-

sträckt begrepp och omfattar exempelvis insamling, registrering, lagring, 

bearbetning eller utlämnande genom överföring (artikel 4.2). 

EU:s dataskyddsförordning utgår från att varje behandling av person-

uppgifter måste ha en rättslig grund. För att behandlingen ska vara laglig 

måste något av de villkor som anges i artikel 6.1 vara uppfyllt. Vidare 

måste behandlingen följa de allmänna principer som gäller för all 

personuppgiftsbehandling, artikel 5.1 i EU:s dataskyddsförordning. När 

det gäller statliga och kommunala myndigheters behandling av person-

uppgifter kan den vara laglig med stöd av villkor som anges artikel 6.1 c 

och e, dvs. att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig för-

pliktelse eller nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 

som ett led i myndighetsutövning.  

I 2 kap. 1 och 2 §§ dataskyddslagen anges att personuppgifter får 

behandlas med stöd av artikel 6.1 c respektive e i EU:s dataskyddsför-

ordning, om behandlingen enligt lag eller annan författning är nödvändig 

för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av 

allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndig-

hetsutövning. Grunden för behandlingen ska dessutom enligt artikel 6.3 

vara fastställd i unionsrätten eller i nationell rätt.  

Behandling av känsliga personuppgifter 

Behandlingen av vissa uppgiftstyper, t.ex. uppgifter om hälsa, anses som 

särskilt känslig och omfattas därför av särskilda begränsningar 

(artikel 9.1). Sådana känsliga personuppgifter får bara behandlas om vissa 

förutsättningar är uppfyllda i enlighet med artikel 9.2. Enligt artikel 9.2 h 

får behandling av känsliga personuppgifter ske om den är nödvändig av 

skäl som hör samman med bl.a. tillhandahållande och förvaltning av social 

omsorg på grundval av unionsrätten eller den nationella rätten eller enligt 

avtal med yrkesverksamma på hälsoområdet.  

Härutöver ställs genom artiklarna 9.2 h och 9.3 krav på att uppgifterna 

behandlas under tystnadsplikt.  

Personuppgiftsbehandling som kommer att ske med anledning av 
förslagen om skyddat boende 

Syftet med förslagen till nya bestämmelser om insatsen skyddat boende är 

bl.a. att lagreglera insatsen och att göra den tillståndspliktig, stärka barn-

rättsperspektivet för barn i skyddade boenden och säkerställa barnets rätt 

till skolgång, hälso- och sjukvård, tandvård, stöd och behandling. Den 

personuppgiftsbehandling som kommer att ske med anledning av 

förslagen är kopplad till ärendehandläggning.  

Förslagen medför att socialtjänsten, skyddade boenden, skolor och de 

allmänna förvaltningsdomstolarna kommer att behandla personuppgifter i 
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sin handläggning av ärende och mål. Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) kommer att behandla personuppgifter inom ramen för sin tillsyns-

verksamhet.  

Personuppgifterna som kommer att behandlas med anledning av 

förslagen är emellertid sådana som redan i dag behandlas inom respektive 

verksamhet. För den behandling av personuppgifter som är nödvändig 

finns redan i dag ett omfattande regelverk.  

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten 

Så som anges ovan kommer personuppgifter att behövas behandlas inom 

socialtjänsten. De handlar om uppgifter om vuxna och barn som placeras 

i skyddade boenden och om andra enskilda som berörs av deras ärenden. 

Personuppgifter behöver också behandlas inom ramen för tillstånds- och 

tillsynsärenden. Även känsliga personuppgifter, exempelvis rörande hälsa, 

kan komma att behandlas. Uppgifterna kommer att dokumenteras i 

enlighet med respektive verksamhets bestämmelser om dokumentation. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av såväl personuppgifter som 

känsliga personuppgifter är att den är nödvändig för att utföra en uppgift 

av allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e). 

Den rättsliga grunden för förslagen fastställs genom de föreslagna bestäm-

melserna. Verksamheten bedrivs på grundval av nationell rätt och i 

enlighet med verksamhetslagstiftningen på området.  

De materiella bestämmelser som ligger till grund för personupp-

giftsbehandling inom socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL är, 

utöver de EU gemensamma bestämmelserna, lagen (2001:454) om be-

handling av personuppgifter inom socialtjänsten och förordningen 

(2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.  

De närmare ändamålen för personuppgiftsbehandlingen finns i lagen om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, förordningen om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och i 12 kap. SoL. För 

att verksamhet enligt den nya lagen, så som socialnämndens handläggning 

i ärenden om underställning av beslut om omedelbar placering och 

ansökan om placering i skyddat boende, ska omfattas av detta regelverk 

bör verksamheten läggas till i uppräkningen i 2 § lagen om behandling av 

personuppgifter inom socialtjänsten. 

Vad gäller frågan om huruvida personuppgiftsbehandlingen är propor-

tionerlig bör det beaktas att det är fråga om åtgärder för att säkerställa 

tryggheten och säkerheten för barn och vuxna som är i behov av insatsen 

skyddat boende samt att det inte är fråga om någon annan typ av uppgifter 

än sådana som redan i dag hanteras av berörda verksamheter. I lagen om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns även bestäm-

melser som skyddar personuppgifterna från en alltför långtgående 

behandling. Där anges t.ex. att känsliga personuppgifter endast får 

behandlas under förutsättning att kravet på tystnadsplikt är uppfyllt (7 § 

tredje stycket). I fråga om tystnadsplikt finns sekretessbestämmelser i t.ex. 

26 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL och 

bestämmelser om tystnadsplikt i bl.a. 15 kap. SoL (prop. 2017/18:171 s. 

97–106).   

I lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns 

också bestämmelser om att känsliga personuppgifter eller uppgifter i 
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 övrigt om ömtåliga personliga förhållanden inte, med vissa undantag, får 

tas in i sammanställningar av personuppgifter (7 a §). Även i förordningen 

om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns skyddande 

bestämmelser, bl.a. bestämmelser om sökbegrepp och samkörning av 

uppgifter. 

När det gäller behandlingen som omfattar personuppgifter som rör lag-

överträdelser finns också begränsningar. Av 7 § första stycket 3 och andra 

stycket lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten följer 

att uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får 

behandlas inom socialtjänsten endast om uppgifterna har lämnats i ett 

ärende och är nödvändiga för verksamheten. Med socialtjänst avses i den 

lagen bl.a. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den 

särskilda lagstiftningen om vård utan samtycke av unga eller av 

missbrukare (2 § första stycket 1). Den eventuella behandling av uppgifter 

om lagöverträdelser som förslagen i detta utkast till lagrådsremiss ger 

upphov till i ärenden inom socialtjänsten omfattas således av denna 

bestämmelse. Frågan om behandlingen av uppgifter om lagöverträdelser 

vid den föreslagna registerkontrollen av personal på boenden behandlas i 

avsnitt 7.3.  

Mot denna bakgrund bör det föreslagna tillägget i lagen om behandling 

av personuppgifter inom socialtjänsten innebära att den personupp-

giftsbehandling inom socialtjänsten som förslagen ger upphov till är 

förenlig med EU:s dataskyddsförordning.  

Personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården 

Förslaget om att ett barn som placeras i ett skyddat boende ska erbjudas 

en hälsoundersökning innebär att personuppgifter kommer att behandlas 

inom hälso- och sjukvården. De handlar om personuppgifter rörande de 

barn och unga som är placerade i skyddat boende och som genomgår 

hälsoundersökningen. Även känsliga personuppgifter, främst rörande 

barnets eller den unges hälsa, kommer att behandlas. För den 

personuppgiftsbehandlingen finns kompletterande bestämmelser i 

patientdatalagen (2008:355). Några ytterligare bestämmelser behövs inte 

införas.  

 I fråga om tystnadsplikt finns sekretessbestämmelser i t.ex. 25 kap. 

offentlighets- och sekretesslagen och bestämmelser om tystnadsplikt i bl.a. 

6 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) (prop. 2017/18:171 s. 97–106).   

Personuppgiftsbehandling vid domstolarna 

Som anges ovan kommer förslagen att medföra att de allmänna förvalt-

ningsdomstolarna kommer att behandla personuppgifter. Det handlar om 

uppgifter i mål och ärenden som rör ett barns placering i skyddat boende 

tillsammans med en vårdnadshavare. De personuppgifter som behöver 

behandlas kan även innefatta känsliga personuppgifter. Den rättsliga 

grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift 

av allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e). 

Den rättsliga grunden för förslagen fastställs genom de förslagna 

bestämmelserna. Verksamheten bedrivs på grundval av nationell rätt och i 

enlighet med verksamhetslagstiftningen på området. 
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I fråga om tystnadsplikt finns sekretessbestämmelser för förvaltnings-

domstolar i t.ex. 43 kap. 1 och 2 §§ OSL. De närmare ändamålen för 

personuppgiftsbehandlingen finns i domstolsdatalagen (2015:728) och 

domstolsdataförordningen (2015:729).  

Vad gäller frågan om huruvida personuppgiftsbehandlingen är propor-

tionerlig bör det beaktas att det är fråga om åtgärder för att säkerställa 

tryggheten och säkerheten för barn och vuxna som är i behov av insatsen 

skyddat boende samt att det inte är fråga om någon annan typ av uppgifter 

än sådana som redan i dag hanteras av domstolarna. I domstolsdatalagen 

finns även bestämmelser som skyddar personuppgifterna från en alltför 

långtgående behandling. Där anges t.ex. att känsliga personuppgifter inte 

får behandlas enbart på grund av vad som är känt om personen utifrån 

känsliga personuppgifter. Det finns också bestämmelser som bl.a. för-

bjuder användningen av sökbegrepp som avslöjar känsliga personupp-

gifter, uppgifter om nationell anknytning eller uppgifter om brott eller 

misstanke om brott. Även i domstolsdataförordningen finns det bestäm-

melser som begränsar användningen av sökbegrepp. 

Mot denna bakgrund bör den personuppgiftsbehandling inom förvalt-

ningsdomstolarna som förslagen ger upphov till vara förenliga med EU:s 

dataskyddsförordning. Den befintliga reglering som finns på personupp-

giftsområdet utgör tillräcklig reglering för personuppgiftsbehandlingen. 

Någon ytterligare reglering om denna behandling behöver inte införas. 

Personuppgiftsbehandling inom utbildningsväsendet 

Som anges ovan kommer förslagen att medföra att utbildningsväsendet 

kommer att behandla personuppgifter. Barn som vistas i skyddat boende 

kan behöva tas emot i en skola. De personuppgifter som behöver behandlas 

torde i regel inte innefatta känsliga personuppgifter, även om en 

behandling av sådana uppgifter inte kan uteslutas i det enskilda fallet.  

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning 

(artikel 6.1 e). Den rättsliga grunden för förslagen fastställs genom de 

föreslagna bestämmelserna. Verksamheten bedrivs på grundval av 

nationell rätt och i enlighet med verksamhetslagstiftningen på området. I 

fråga om tystnadsplikt finns sekretessbestämmelser för enskild i 

utbildningsverksamhet i t.ex. 23 kap. 1 och 2 §§ OSL. De närmare 

ändamålen för personuppgiftsbehandlingen finns i 26 a kap. skollagen 

(2010:800).  

Vad gäller frågan om huruvida personuppgiftsbehandlingen är propor-

tionerlig bör det beaktas att det är fråga om åtgärder för att säkerställa 

tryggheten och säkerheten för elever som är i behov av insatsen skyddat 

boende samt att det inte är fråga om någon annan typ av uppgifter än 

sådana som redan i dag hanteras av skolväsendet. I skollagen finns även 

bestämmelser som skyddar personuppgifterna från en alltför långtgående 

behandling. Där finns bestämmelser som bl.a. begränsar användningen av 

sökbegrepp.  

Mot denna bakgrund bör den personuppgiftsbehandling inom utbild-

ningsväsendet som förslagen ger upphov till vara förenlig med EU:s data-

skyddsförordning. Den befintliga reglering som finns på personuppgifts-
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 området utgör tillräcklig reglering för personuppgiftsbehandlingen. Någon 

ytterligare reglering om denna behandling behöver inte införas. 

Sammanfattning  

Förslagen till nya bestämmelser om insatsen skyddat boende innebär att 

personuppgifter kommer att behandlas inom socialtjänsten, hälso- och 

sjukvården, domstolarna och utbildningsväsendet. Personuppgifterna är 

sådana som redan i dag behandlas inom respektive verksamhet, och det 

finns ett omfattande regelverk för sådan personuppgiftsbehandling. 

Personuppgiftsbehandlingen har stöd i EU:s dataskyddsförordning, 

dataskyddslagen och nationell rätt. Ett tillägg bör dock göras i lagen om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten så att det står klart att 

även verksamhet enligt den nya lagen omfattas av den förstnämnda lagen. 

Grunden för personuppgiftsbehandlingen inom respektive verksamhet är 

fastställd i nationell rätt. Personuppgiftsbehandlingen som förslaget ger 

upphov till bedöms vara proportionerlig. Någon ytterligare reglering av 

personuppgiftsbehandlingen, utöver den nu nämnda, behövs inte.

10 Frågan om socialförsäkringsförmåner 

bör analyseras vidare 

Utkastets bedömning: Frågan om socialförsäkringsförmåner under 

den tid ett barn vistas i ett skyddat boende bör analyseras vidare.  
 

Utredningen behandlar inte frågan. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans tar upp frågan.  

Promemorians bedömning överensstämmer med utkastets bedömning. 

Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig över bedöm-

ningen, däribland Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), instämmer i 

att socialförsäkringsbalkens bestämmelser om barnbidrag, bostadsbidrag 

och underhållsstöd kan behöva ändras som en följd av förslaget att införa 

skyddat boende som en ny placeringsform. Myndigheten för föräldrarätt 

och föräldraskapsstöd (MFoF) menar att ekonomiska frågor ofta utgör en 

grundläggande konfliktdrivande faktor mellan föräldrar och framhåller 

vikten av att det genomförs en översyn av behovet av förändringar i social-

försäkringsbalkens bestämmelser i den del som avser skyddsplacerade 

föräldrars rätt till barnbidrag. 

Skälen för bedömningen: Ett barns vistelse i ett skyddat boende skiljer 

sig normalt åt från situationen då ett barn får vård utanför det egna 

hemmet. En förutsättning för en placering är t.ex. att barnet vistas där 

tillsammans med en vårdnadshavare. Även om en sådan placering på 

grund av omständigheter i det enskilda fallet kan komma att bli långvarig, 

är placeringsformen främst av kortvarig natur, då syftet med placeringen 

är att skydda och stödja den utsatte och att under en period komma bort 

från en utsatt situation och få möjlighet att skapa sig en ordnad tillvaro. I 

likhet med vad som anges i promemorian bör frågan om särskilda bestäm-

melser för vissa socialförsäkringsförmåner ska gälla under den tid ett barn 
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vistas i ett skyddat boende analyseras vidare. Frågan bereds för närvarande 

inom Regeringskansliet. 

11 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser 

Utkastets förslag: De föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 

2023, förutom de föreslagna ändringarna i skollagen som ska träda i 

kraft den 3 juli 2023. 

Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden och mål om tillsyn 

som har inletts före ikraftträdandet. 

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 

individ som före ikraftträdandet påbörjat en verksamhet i form av 

skyddat boende ska senast den 1 november 2023 ansöka om tillstånd 

enligt socialtjänstlagen för att få fortsätta bedriva verksamheten. En 

verksamhet som påbörjats utan tillstånd får endast fortsätta fram till 

dess att ett slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft. 

Utkastets bedömning: Några ytterligare övergångsbestämmelser 

behövs inte. 
 

Utredningens förslag överensstämmer inte med utkastets förslag i fråga 

om tidpunkt för ikraftträdande. Utredningen föreslår inte heller några 

övergångsbestämmelser. 

Remissinstanserna: Sundbybergs kommun framhåller att arbetet i 

skyddade boenden först efter en övergångsperiod kommer att kunna be-

drivas på det sätt som utredningen föreslår. Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) anser att jourerna måste ges 

möjlighet att ställa om sin verksamhet under minst ett års tid efter det att 

förslagen trätt i kraft för att jourerna ska kunna anpassa sin verksamhet till 

de nya kraven. Bland andra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 

Göteborgs kommun anser att övergångsbestämmelser behövs i fråga om 

tillståndsplikten för att ett nära förestående ikraftträdande inte ska skapa 

problem för tillståndssökande eller för IVO. IVO anser att övergångs-

bestämmelser ger tydlighet och bättre förutsättningar för både IVO och 

enskilda aktörer att kunna anpassa sig till de nya reglerna. IVO grundar sin 

uppfattning på erfarenheterna från när tillståndsplikt infördes för stöd-

boenden utan övergångsbestämmelser.  

Promemorians förslag överensstämmer delvis med utkastets förslag i 

fråga om förslaget till övergångsbestämmelse för verksamheter som 

bedriver skyddat boende. I promemorian föreslås att skyddade boenden 

senast inom två månader efter ikraftträdandet ska ansöka hos IVO om 

tillstånd för att få fortsätta bedriva verksamheten. Promemorian överens-

stämmer inte med utkastets förslag i fråga om tidpunkt för ikraftträdande. 

I promemorian föreslås inte heller någon övergångsbestämmelse vad 

gäller ärenden och mål om tillsyn.  

Remissinstanserna: Endast några få remissinstanser har kommenterat 

förslaget. Unizon avstyrker förslaget och anser att det inte är genomförbart 
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 ekonomiskt eller praktiskt inom den tidsram som anges. Örnsköldsviks 

kommun föreslår att tiden som en verksamhet har på sig att ansökan om 

tillstånd efter ikraftträdandet ska justeras till sex månader. Enligt 

kommunen är det viktigt att ge verksamheter förutsättningar att kunna 

möta de nya kraven.   

Skälen för utkastets förslag och bedömning  

Ikraftträdande 

Det är angeläget att utkastets förslag träder i kraft så snart som möjligt. 

Det föreslås att detta sker den 1 juli 2023, förutom förslagen om ändringar 

i skollagen (2022:1315) som föreslås träda i kraft den 3 juli 2023. För-

slaget om ett ikraftträdande den 1 juli 2023 är baserat utifrån den process 

som föregår lagändringar. Skälet till att ändringarna i skollagen föreslås 

träda i kraft den 3 juli 2023 är att undvika en kollision mellan föreslagna 

författningar med anledning av att lagen (2022:131) om ändring i skol-

lagen (2010:800) träder i kraft den 2 juli 2023. 

Övergångsbestämmelser för tillsynen 

Som redogörs för i avsnitt 7.1 utövar IVO tillsyn över skyddade boenden 

redan i dag. Äldre föreskrifter bör därför fortfarande gälla för ärenden och 

mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet. 

Övergångsbestämmelser vid införandet av tillståndsplikt 

I avsnitt 7.2 föreslås att skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga. Det 

föreslås i promemorian att ett bolag, en förening, en samfällighet, en 

stiftelse eller en enskild individ som före ikraftträdandet påbörjat verk-

samhet i form av skyddat boende senast två månader efter ikraftträdandet 

ska ansöka om tillstånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) för att få fort-

sätta bedriva verksamheten. En verksamhet som påbörjats utan tillstånd 

ska enligt förslaget endast få fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut i 

tillståndsärendet fått laga kraft.  

Det bör, i likhet med vad som anförs i promemorian, införas övergångs-

bestämmelser som möjliggör för enskilda utförare att få en viss tid på sig 

efter det att de nya reglerna har trätt i kraft för att lämna in en ansökan till 

IVO. Det ger både de enskilda utförarna och kommunerna förutsättningar 

att kunna hantera omställningen till tillståndsplikt på ett sätt som inte 

drabbar skyddsbehövande individer.  

Så som Örnsköldsviks kommun påpekar är det viktigt att verksamheterna 

ges förutsättningar att möta nya krav. Även Unizon pekar på att tidsramen 

på två månader för förberedelser är kort.  

Det framstår som sannolikt att verksamheter som vill ansöka om till-

stånd kan behöva genomföra förberedelseåtgärder vad avser t.ex. rekry-

tering, utbildning och implementering av nya rutiner, vilket kan ta viss tid 

För detta ändamål har också regeringen inrättat ett tillfälligt statsbidrag, 

med syfte att stödja de ideella organisationer som driver skyddade boenden 

och behöver stöd för att utveckla kvaliteten i verksamheten (förordningen 

[2022:291] om tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för kvalitets-

höjande åtgärder på skyddade boenden). Samtidigt är det angeläget att de 

nya bestämmelserna om tillståndsplikt får genomslag inom en inte alltför 
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utsträckt tidsram. Som anges i avsnitt 7.2 är syftet med att skyddade 

boenden ska vara tillståndspliktiga ytterst att motverka de risker som 

annars kan finnas för våldsutsatta personer och medföljande barn som 

vistas i sådana boenden. Tiden mellan ikraftträdandet av de föreslagna 

ändringarna och tidpunkten för när ansökan senast ska ha inkommit till 

IVO bör vid denna avvägning i stället för två månader uppgå till fyra 

månader.  

Några övergångsbestämmelser till ändringarna i lagen om register-
kontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn behövs inte 

I avsnitt 7.3 föreslås att lagen (2007:171) om registerkontroll av personal 

vid vissa boenden som tar emot barn också ska omfatta skyddade boenden. 

I likhet med när lagen infördes bedöms övergångsbestämmelser inte vara 

behövliga (se prop. 2006/07:37 s. 28). Avgörande för tidpunkten när det 

föreligger en skyldighet att företa registerkontroll är ett erbjudande om an-

ställning, uppdrag, praktiktjänstgöring, volontärarbete eller liknande. 

Detta medför att det även i sådana fall då en anställning påbörjats en 

kortare tid efter den 1 juli 2023 – någon eller några månader senare – inte 

är säkert att en registerkontroll har varit obligatorisk enligt lagen, eftersom 

erbjudandet kan ha skett t.ex. under juni månad 2023.

12 Konsekvenser av förslagen 

Utkastets bedömning: Förslagen leder till ökade kostnader för 

kommunerna, regionerna och staten. Den kommunala finansierings-

principen ska tillämpas för de kostnader som följer av nya åligganden 

och ambitionshöjningar. Den inskränkning av den kommunala själv-

styrelsen som de nya åligganden och ambitionshöjningarna innebär får 

anses vara nödvändig mot bakgrund av förslagens syften.  

Förslagen förväntas ha positiva effekter för bl.a. barnets rättigheter, 

det brottsförebyggande arbetet, jämställdheten, skyddsbehövande 

personer och samhällsekonomin.  
 

Utredningens bedömning överensstämmer delvis med utkastets 

bedömning. Utredningens beräkningar var i vissa avseenden högre och i 

andra avseenden lägre än nu bedömda kostnader. Därtill lämnas i detta 

utkast till lagrådsremiss nya förslag med ekonomiska konsekvenser.  

Remissinstanserna: Flera kommuner, däribland Göteborgs kommun 

och Trollhättans kommun samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

anser att kommunernas kostnader har underskattats i utredningens 

beräkningar.  

Örnsköldsviks kommun anser att kostnaden för medföljande barn i 

skyddat boende kommer att ligga på samma nivå som kostnaden för 

personer i behov av skydd som placeras i HVB och familjehem.  

Region Norrbotten anser att den totala kostnaden för hälsounder-

sökningar är högre än i utredningens beräkningar.  

Domstolsverket uppmärksammar att vissa av förslagen innebär att 

myndighetsbeslut kan överklagas till domstol, bl.a. vad avser tillstånds-
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 prövningen hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men att dessa 

kostnader kan vara svåra att beräkna.  

De allra flesta remissinstanserna instämmer i bedömningen att förslagen 

har positiva effekter för barns rättigheter. Vingåkers kommun anser att 

förslag om utredning av barnets behov kan leda till att en del kvinnor drar 

sig för att lämna en våldsam relation och att barnet därmed kommer att bli 

kvar i det destruktiva sammanhanget. Denna synpunkt behandlas i 

avsnitt 6.1.1.   

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) uttrycker 

en oro för att de mindre skyddade boendena kan bli tvingade att lägga ner 

sin verksamhet utifrån krav på bl.a. bemanning och lokaler.  

Jämställdhetsmyndigheten anser att utredningens förslag bidrar till ökat 

genomslag för de jämställdhetspolitiska målsättningarna.  

Promemorians bedömning överensstämmer delvis med utkastets 

bedömning. Detta utkast till lagrådsremiss innehåller dock nya förslag 

med ekonomiska konsekvenser.  

Remissinstanserna: Några kommuner, däribland Malmö kommun och 

Sigtuna kommun, delar inte promemorians bedömning att den tillkom-

mande arbetsuppgiften att underställa förvaltningsrätten ett beslut om 

omedelbar placering av barn i skyddat boende är av mindre omfattning.  

När det gäller bedömningen att bestämmelserna om interkommunal 

ersättning bör gälla även för elever som placeras i skyddat boende, anser 

Linköpings universitet (Barnafrid) och SKR att skolgången kan innebära 

en dubbel kostnad för hemkommunen eftersom den vakanta skolplatsen 

fortfarande innebär en kostnad. Ljusnarsbergs kommun noterar att många 

i skyddat boende har skyddad folkbokföring vilket innebär att vistelse-

kommunen blir hemkommun enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800). 

Detta i sin tur innebär, enligt kommunen, att sådana kommuner som har 

många skyddade boenden i förhållande till folkmängd får ökad 

kostnadsbörda eftersom de inte i de fallen kan söka interkommunal ersätt-

ning. Förvaltningsrätten i Stockholm framhåller vikten av att domstolarna 

får full täckning för de kostnader som kan uppkomma till följd av de nya 

måltyperna enligt promemorians förslag. Förvaltningsrätten påtalar bl.a. 

att det inte kan uteslutas att muntlig förhandling och byte av offentligt 

biträde kommer att begäras i en del mål om omedelbar placering av barn i 

skyddat boende. Mot denna bakgrund ställer sig förvaltningsrätten 

tveksam till bedömningen i promemorian om en genomsnittlig 

styckkostnad för denna typ av mål som är lägre än medelvärdet för 

kostnaden för mål enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten i Umeå 

framför att det för såväl offentliga biträden som domstolen vid muntlig 

förhandling i vissa mål av denna typ kommer att finnas behov av tolk. 
Merparten av remissinstanserna instämmer i promemorians bedömning 

att barns rättigheter kommer att stärkas genom förslagen i promemorian 

om att ett barn ska kunna placeras omedelbart i skyddat boende med endast 

den ena av två vårdnadshavares samtycke. Några remissinstanser, där-

ibland Sveriges stadsmissioner och Lunds kommun befarar att en placering 

i ett skyddat boende med stöd av tvångslagstiftningen riskerar att öka den 

våldsutsatta vårdnadshavarens ambivalens att söka hjälp vilket kan leda 

till att färre barn och vuxna får skydd. Dessa synpunkter behandlas i avsnitt 

6.2.2. 
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Skälen för utkastets bedömning    

Underlag för uppskattning av kostnader 

Den nationella socialtjänststatistiken är begränsad och omfattar exempel-

vis inte kommunernas brottsofferstödjande insatser såsom skyddat 

boende. Uppgifter om sådana boenden, t.ex. antalet placeringar, vistelsetid 

och kostnader, samlas inte in regelbundet på nationell nivå. Det finns inte 

heller någon rikstäckande förteckning över skyddade boenden i Sverige. 

Dock har Socialstyrelsen återkommande genomfört nationella kart-

läggningar och tagit fram kvalitetsindikatorer som grund för uppföljningar 

av kvaliteten i skyddade boenden (2013, 2015, 2016 och 2020). Dessa 

kartläggningar har utgjort underlag för kostnadsbedömningarna i detta 

utkast till lagrådsremiss. Vidare har uppgifter hämtats från Departements-

promemorian Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer 

inom brottsofferområdet (Ds 2019:7), myndighetsrapporter, ideella 

organisationer och andra aktörer som verkar inom området. Uppgifter har 

också inhämtats om kostnader för skyddade boenden i Sveriges grann-

länder, för att tillföra bedömningarna ett jämförande perspektiv.  

 
Antal barn och vuxna i skyddade boenden 

I Socialstyrelsen kartläggning av skyddade boenden 2016 uppskattades att 

3 500 barn och ungefär lika många vuxna årligen vistas i skyddade 

boenden. I juni 2020 redovisade myndigheten en ny kartläggning enligt 

vilken uppskattningsvis 6 500 vuxna och 6 200 barn vistades minst en natt 

på skyddat boende från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019. 

Ökningen av antalet barn och vuxna i skyddade boenden förklaras enligt 

Socialstyrelsen delvis av att antalet boenden och tillgången till platser har 

ökat. Myndighetens uppskattning utgår från antalet vistelser på mängdnivå 

och inte antalet unika individer. Det betyder att en och samma individ kan 

ha varit placerad i flera skyddade boenden under mätperioden. Som fram-

går av avsnitt 4.3.1 är det sannolikt vanligt med omplaceringar, inte minst 

bland personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt 

våldsutsatta med drogrelaterade problem.  

Officiell statistik från Norge visar att av de 1 958 vistelser för barn i 

landets skyddade boenden som registrerades år 2018 innefattades endast 

1 452 unika barn, dvs. en fjärdedel av vistelserna rörde endast omplace-

rade barn (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Barn på krisesenter, 

juni 2019). I likhet med vad som anförs i promemorian bedöms därför att 

antalet unika medföljande barn som under ett år vistas i skyddade boenden 

i Sverige uppgår till omkring tre fjärdedelar av det totala antalet 

placeringar. Samma bedömning görs avseende vuxna. Antalet unika 

medföljande barn och vuxna bedöms mot denna bakgrund uppgå till 4 700 

respektive 4 880.  

Genomsnittlig vistelsetid  

Unizon, vars medlemmar driver ungefär en tredjedel av landets skyddade 

boenden, rapporterar en gradvis minskning av vistelsetiden i boendena 

under senare år från 66 dygn 2018 till ett genomsnitt av 55 dygn, eller 

mindre än två månader 2020 (Unizon 2021, Verksamhetsberättelse 2020). 

Därtill har regeringen tagit flera initiativ som kan förbättra tillgången till 
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 stadigvarande boende för våldsutsatta kvinnor, exempelvis genom olika 

myndighetsuppdrag. Till skillnad från SKR som antar att placeringstiden i 

skyddat boende kommer att öka, bedöms det som rimligt att utgå från en 

genomsnittlig vistelsetid i skyddat boende om 60 dygn.   

Placeringskostnaden i skyddat boende  

Som redovisas i avsnitt 4.2.3 är de flesta skyddade boenden oavsett ut-

förare bemannade dagtid, utrustade med säkerhetsanordningar och har 

insatser till såväl vuxna som medföljande barn. I framtagandet av prome-

morian Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom 

brottsofferområdet (Ds 2019:7) genomfördes en enkätstudie av bl.a. 

dygnskostnader för kvinnojourer som driver skyddat boende. Den visade 

att kvinnojourer i regel debiterar omkring 500–700 kronor per vuxen och 

300 kronor per barn och att denna dygnsavgift enligt jourerna täcker 

omkring hälften av de faktiska kostnaderna för placeringen. Mot denna 

bakgrund bedöms att en genomsnittlig dygnskostnad i skyddat boende 

uppgår till omkring 1 200 kronor för vuxna och cirka 400 kronor för barn. 

Till grund för denna bedömning ligger också uppgifter från aktörer som 

förmedlar platser i skyddade boenden i Sverige. Skyddat boende innebär i 

regel självhushåll för enskilda. Vidare delar medföljande barn oftast rum 

med den vuxna vårdnadshavaren. Det går därför inte att fullt ut jämställa 

placeringskostnaden i skyddade boenden med kostnaden för en placering 

i HVB, såsom Örnsköldsviks kommun föreslår.  

Med hänsyn till det ovanstående uppskattas kommunernas aktuella 

totalkostnad för placeringar i skyddade boenden till cirka 

464 miljoner kronor per år.  

Nya kostnader för placering i skyddat boende  

Med den reglering som nu föreslås, uppskattas den genomsnittliga dygns-

kostnaden öka till 1 400 kronor för vuxna och 700 kronor för barn. 

Ökningen motiveras av förväntad ökad kvalitet i form av t.ex. bättre 

målgruppsanpassad personal och mer stöd till barn.  

Som framgår av avsnitt 5.1.1 är bedömningen att kommunerna redan i 

dag ansvarar för att vid behov tillhandahålla enskilda skyddat boende. Den 

ökade kvaliteten i skyddat boende medför därmed en ambitionshöjning. 

De tillkommande kostnaderna för kommunernas placeringar i skyddat 

boende bedöms uppgå till cirka 143 miljoner kronor per år.  

Placeringskostnaden i Sverige i jämförelse med våra grannländer 

I Danmark, Finland och Norge finns officiell statistik om skyddade 

boenden och verksamheten är förenad med förhållandevis höga kvalitets-

krav. I Finland är t.ex. skyddade boenden skyldiga att ha bemanning 

dygnet runt och i Danmark har både vuxna och barn som vistas i boendena 

rätt till ett visst antal timmar psykologisk rådgivning. Dessutom har 

skyddade boenden i våra nordiska grannländer en uppgift att samordna 

insatser till våldsutsatta som i Sverige ligger på socialtjänsten. Den 

genomsnittliga placeringstiden i skyddat boende i våra grannländer är 

jämfört med Sverige något längre i Danmark men kortare i Finland och 

Norge. Danmark redovisar de högsta kostnaderna för skyddat boende 

medan Finland redovisar de lägsta.  
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År 2020 hade de danska kommunerna utgifter för skyddat boende 

motsvarande 637 miljoner svenska kronor (Social- og Ældreministeriet 

2021). Kostnaden per individ 2020 var 143 100 kronor. I Finland var 

kostnaden per individ med motsvarande beräkningssätt 43 334 kronor 

år 2020.  

De svenska kommunernas kostnader för skyddat boende, med hänsyn 

tagen till den ambitionshöjning som förslagen innebär, bedöms uppgå till 

607 miljoner kronor per år (4 700 barn x 700 kr x 60 dygn + 4 880 vuxna 

x 1 400 kr x 60 dygn). Med utgångspunkt i antalet vuxna och barn i 

skyddat boende blir kostnaden per individ och år 63 361 kronor. SKR:s 

uppskattade årskostnad för kommunerna innebär en kostnad per individ 

om närmare 282 000 kronor. Sammantaget tyder uppgifterna om våra 

grannländers kostnader på att utkastets uppskattningar i denna del är 

rimliga. 

Kostnader för utredning och uppföljning  

Vidare medför förslagen om utredning och uppföljning av barn i skyddat 

boende nya arbetsuppgifter för kommunerna. Socialnämndens utrednings-

kostnad för barn i skyddat boende uppskattas sammantaget uppgå till 

närmare 40 miljoner kronor om året (4 700 barn x 8 500 kr per barn). I 

linje med utredningens antagande, baseras uppskattningen på att en 

socialsekreterare i genomsnitt behöver ägna knappt 26 timmar åt denna 

utredning med en timersättning om 330 kronor. Uppföljningen antas i 

genomsnitt fordra 12 timmars arbete vilket ger en kostnad per ärende på 

4 000 kronor. Den sammantagna kostnaden för uppföljning av barn i 

skyddat boende bedöms uppgå till 18,8 miljoner kronor (4 700 barn x 

4 000 kr). Totalkostnaden för utredning och uppföljning av barn i skyddat 

boende bedöms därmed uppgå till 58,8 miljoner kronor per år (40 

miljoner kr + 18,8 miljoner kr).  

Kostnaden för socialtjänstens utredningar av vuxna i skyddat boende 

bedöms uppgå till 51,2 miljoner kronor per år och kostnaden för uppfölj-

ning av vuxna i skyddat boende till cirka 19,5 miljoner kronor per år. 

Arbetsuppgifterna och kostnaderna är dock inte nya utan följer av 

kommunernas befintliga ansvar.   

Kostnader för handläggning av ärenden enligt den nya lagen 

Tillämpningen av den nya lagen kommer att medföra nya arbetsuppgifter 

för kommunerna.   

Att med stöd av denna lag underställa förvaltningsrätten ett beslut om 

omedelbar placering av medföljande barn i skyddat boende antas bli 

aktuellt för hälften av det uppskattade antalet barn dvs. 2 412 barn. Som 

närmare utvecklas nedan bedöms detta motsvara 1 206 mål i domstol. Sett 

till utredningsförfarandet som helhet, bedöms uppgiften vara av mindre 

omfattning och, till skillnad från vad bl.a. Sigtuna kommun anför, inte 

föranleda en väsentligt ökad utredningskostnad.  

Som närmare framgår nedan bedöms närmare 70 procent av antalet mål 

om barn som med stöd av den nya lagen omedelbart placeras i skyddat 

boende leda till att socialnämnden lämnar in en ansökan hos förvalt-

ningsrätten om placering i skyddat boende (841 mål). Det antas att 

socialnämnden i genomsnitt behöver 40 timmar för att handlägga en 
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 ansökan om barns placering i skyddat boende. Ansökan antas i regel 

omfatta syskon. Vid en timkostnad om 330 kr/timme uppgår den samman-

lagda kostnaden till 11,1 miljoner kronor årligen (40 timmar x 841 mål x 

330 kr per timme). Därtill kommer handläggning i samband med 

överklaganden av mål om placering i skyddat boende till kammarrätten. 

Med beaktande av överklaganden i närliggande ärenden antas denna 

uppgift ta 12 timmar och omfatta 420 mål om året. Kostnaden för 

handläggning av mål i kammarrätt bedöms därmed uppgå till omkring 1,6 

miljoner kronor per år (12 timmar x 420 mål x 330 kr per timme).  

För beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort 

antas en tidsåtgång på 2 timmar. Vidare antas att socialnämnden kommer 

att fatta beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av 

vistelseort i 601 mål eller hälften av samtliga mål om omedelbar placering. 

Kostnaden bedöms uppgå till 396 660 kronor per år (2 timmar x 601 mål 

x 330 kr per timme).  

Socialnämnden ska även enligt förslagen i avsnitt 6.2.8 ompröva sina 

placeringsärenden efter sex månader. Av de mål där förvaltningsrätten 

efter ansökan från socialnämnden har beslutat om placering i skyddat 

boende antas att 10 procent, dvs. 84 mål, kommer att bli föremål för 

socialnämndens omprövning. Vid ett antagande om att varje omprövning 

fordrar 18 timmars arbete, blir kostnaden totalt omkring 500 000 kronor 

per år (84 mål x 18 timmar x 330 kr). Omprövningen antas i regel omfatta 

syskon. 

Den sammanlagda kostnaden för de arbetsuppgifter vid socialtjänsten 

som följer av den nya lagen bedöms uppgå till cirka 14,6 miljoner kronor 

årligen.   

Upprättandet av vårdplan och genomförandeplan 

Förslagen om upprättande av vårdplaner för barn och vuxna innebär nya 

arbetsuppgifter för kommunerna. Kostnaden bedöms uppgå till totalt 15,7 

miljoner kronor per år utifrån antagandet att det i genomsnitt tar fyra 

timmar att upprätta en vårdplan för barn och sex timmar att upprätta en 

sådan plan för vuxna.  

Tolkning 

Som framgår av avsnitt 4.2.3 är det vanligt att personer som vistas i 

skyddat boende har utländsk bakgrund. Utredningen uppskattar att 

70 procent av dem som vistas i skyddat boende har utländsk bakgrund och 

att 30 procent av dem kan behöva tolk. Totalkostnaden för tolkning 

bedöms av utredningen uppgå till drygt 12 miljoner kronor per år.  

I likhet med utredningens bedömning, bör staten inte ersätta kommuner 

för denna kostnad eftersom rätten till tolk inte är en konsekvens av 

förslagen i detta utkast till lagrådsremiss utan följer av 13 § förvaltnings-

lagen (2017:900).  

Kostnadsansvar för skolgång  

Enligt skollagen är det en elevs hemkommun, dvs. i huvudsak den 

kommun där hon eller han är folkbokförd, som är skyldig att anordna skol-

gång för eleven. Detta innebär bl.a. att hemkommunen har kostnads-

ansvaret för elevens utbildning. I avsnitt 6.4 föreslås att det ska införas 
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bestämmelser i skollagen som tydliggör elevers rätt att tas emot eller 

fullfölja utbildning i vistelsekommunen. Eleven ska även ha rätt att 

fullfölja den påbörjade utbildningen i gymnasieskola eller anpassad 

gymnasieskola när eleven efter placeringen i skyddat boende återvänder 

till hemkommunen.  

I den mån det finns en skyldighet enligt skollagen för en kommun att ta 

emot en elev som är folkbokförd i annan kommun har den mottagande 

kommunen enligt samma lag som huvudregel rätt till ersättning för sina 

faktiska kostnader. Förslagen kan, såsom Ljusnarsbergs kommun påpekar, 

leda till en ökning eller minskning av en enskild kommuns kostnad, men 

de leder varken till ökade eller minskade kostnader för kommunerna som 

helhet. Därmed delas inte den bedömning som bl.a. SKR gör avseende 

tillkommande kostnader för kommuner till följd av förslagen om skolgång.  

Regionernas kostnader för hälsoundersökningar  

De hälsoundersökningar som regionerna enligt utkastets förslag ska er-

bjuda medföljande barn och unga i skyddade boenden är en ny arbets-

uppgift som uppskattas kosta närmare 10 miljoner kronor per år utifrån 

antagandet att en sådan undersökning i genomsnitt kostar 2 060 kronor per 

barn (4 700 barn x 2 060 kr). Kostnaden har justerats för den uppräkning 

av antalet vistelser i skyddat boende som gjorts i utkastet i förhållande till 

utredningen. I likhet med utredningen och i motsats till vad Region 

Norrbotten framhåller, bedöms denna uppskattning vara väl avvägd.   

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen  

 Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning i den kommunala 

självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 

ändamål som föranlett den. Förslagen syftar sammantaget till att förbättra 

skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka 

barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till 

skyddat boende.  

För kommunerna innebär förslagen om att barn ska kunna placeras i ett 

sådant boende tillsammans med en vårdnadshavare med stöd av 

socialtjänstlagen och den nya lagen nya skyldigheter. Kommunerna har 

dock enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, ett ansvar att 

verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden 

och för att barn som utsatts för våld, liksom barn som bevittnat våld, får 

det stöd och den hjälp som de behöver. Mot denna bakgrund får ingreppet 

som de nya skyldigheterna innebär anses vara relativt begränsat. Syftet 

med de nya skyldigheterna kan inte heller uppnås genom en mer begränsad 

inskränkning. De föreslagna inskränkningarna måste därför anses vara 

proportionerliga med hänsyn till vikten av att stärka skyddet för barn som 

följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.  

Förslaget att i 2 a kap. 4 § 2 SoL tydliggöra ansvaret för den kommun 

som placerar våldsutsatta i skyddat boende i en annan kommun innebär 

emellertid inte en ny skyldighet för kommunerna. Detsamma gäller 

förslaget till konsekvensändring i 16 d § lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).  

Förslagen till förtydligade bestämmelser om skolgången för elever i 

skyddat boende medför att reglerna för interkommunal ersättning kan 
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 komma att tillämpas. Detta kan ses som ett en inskränkning i den 

kommunala självstyrelsen. Dock får inskränkningen anses vara befogad 

mot bakgrund av att regleringen syftar till att säkerställa rätten till skol-

gång för elever som vistas i skyddat boende i en annan kommun än 

hemkommunen. 

Förslaget att lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga 

som vårdas utanför det egna hemmet också ska gälla för barn och unga 

som placeras i skyddat boende medför en ny skyldighet för regionerna och 

en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Syftet med förslaget är 

att barn i skyddat boende som har behov av insatser från hälso- och 

sjukvården ska få dessa behov synliggjorda och rätt vård. Detta syfte kan 

inte uppnås på något annat sätt än genom en ny skyldighet till regionerna. 

Med hänsyn till vikten av att barn i skyddat boende får tillgång till den 

hälso- och sjukvård som de behöver måste denna inskränkning anses vara 

nödvändig.   

Tillämpning av den kommunala finansieringsprincipen 

Förslagen om nya åligganden och ambitionshöjningar i utkastet till 

lagrådsremiss bedöms medföra ökade kostnader om cirka 233 miljoner 

kronor per år för kommunerna och 10 miljoner kronor per år för 

regionerna. För att förbättra stödet till våldsutsatta barn och vuxna genom 

att stimulera kvalitetsutvecklingen i arbetet med skyddat boende bedöms 

att kommunerna bör ersättas med ytterligare 93 miljoner kronor per år. I 

enlighet med den kommunala finansieringsprincipen bör därför en 

reglering av det generella statsbidraget till kommuner och regioner ske 

med cirka 335 miljoner kronor per år.   

Kostnader för Inspektionen för vård och omsorg  

I Socialstyrelsens kartläggning 2020 identifierades 282 boenden under 

våren 2019 varav 54 procent drivs av ideella organisationer, 37 procent av 

privata aktörer och 9 procent av kommunerna. I avsnitt 7.2 föreslås att 

tillståndsplikt ska införas för skyddade boenden som drivs av enskilda 

verksamheter och att boenden som drivs av kommun eller region ska vara 

anmälningspliktiga gentemot Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Hanteringen av ansökningar om tillstånd medför kostnader för myndig-

heten. I förhållande till utredningens konsekvensanalys bör mängden 

ärenden om tillståndsprövning räknas upp med 17 procent för att motsvara 

ökningen av skyddade boenden i Sverige sedan 2016 enligt Social-

styrelsens kartläggning 2020. Antalet sådana ärenden under de tre första 

åren med det nya regelverket skattas därför till 438 ärenden. Kostnaden 

per ärende under samma period uppskattas till 35 000 kronor vilket innebär 

en årskostnad om 5,1 miljoner kronor. Därefter antas kostnaden minska 

eftersom nyansökningar är mer krävande än ärenden som rör tidigare 

prövad verksamhet. Från det fjärde året med tillståndsplikt för skyddade 

boenden uppskattas IVO ha cirka 50 ärenden om tillståndsprövning per år 

med en kostnad om 30 000 kronor per ärende. 

Sedan den 1 januari 2019 gäller regler om avgifter för att hos IVO 

ansöka om tillstånd enligt SoL och LSS. Principen är att dessa avgifter 

fullt ut ska täcka myndighetens kostnader på området.  
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Som framgår av avsnitt 7.1.1 utövar IVO redan i dag tillsyn över sådana 

enskilda verksamheter som på uppdrag av kommunen genomför insatsen 

skyddat boende. Närmare krav på skyddade boenden, som i enlighet med 

bedömningen i detta utkast bör regleras på annat sätt än i lag, kan komma 

att öka kostnaden för IVO:s tillsyn.  

Antalet barn i domstolsärenden 

Placeringar enligt den nya lagen kommer sannolikt oftast att inledas 

genom en omedelbar placering i sådant boende. Det antas att cirka 2 412 

barn, dvs. drygt hälften av samtliga barn som i dag uppskattas vara 

medföljande i skyddade boenden, blir föremål för en omedelbar placering. 

I likhet med vad som redovisas i departementspromemorian, baseras detta 

antagande på uppskattningen att 70 procent av de barn vars ena 

vårdnadshavare beviljas insatsen skyddat boende har två vårdnadshavare 

och att bestämmelsen om omedelbar placering i skyddat boende kommer 

att tillämpas i närmare 75 procent av dessa fall. Enligt SCB hade 93 

procent av hemmaboende barn (0–17 år) i Sverige två vårdnadshavare år 

2020. Emellertid finns uppgifter som tyder på att detta i betydligt lägre 

grad gäller barn som har bevittnat våld eller som har skyddade perso-

nuppgifter (Broberg, A. m.fl., 2015, Utveckling av bedömningsinstrument 

och stödinsatser för våldsutsatta barn, Psykologiska institutionen, 

Göteborgs universitet och SOU 2017:6, s. 395).  

Antal mål i domstol 

Av 14 § Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt 

om registrering av mål i målhanteringssystemet Vera framgår att vid 

underställning av LVU-mål beträffande flera barn till samma vårdnads-

havare ska ett mål registreras oavsett om flera underställningar kommer in 

samtidigt till förvaltningsrätten. Vid bedömningen av hur många mål som 

den nya lagen kommer att generera är utgångspunkten att flera barn till 

samma vårdnadshavare som regel kommer att registreras som ett mål även 

enligt denna lag. Som framgår av avsnitt 4.2.3 är det vanligt att vålds-

utsatta vuxna tar med sig gemensamma barn till skyddat boende. Med 

antagandet att en vårdnadshavare i sådana boenden i genomsnitt har två 

medföljande barn uppskattas antalet mål om omedelbar placering per barn 

och år till 0,5 vilket innebär att cirka 1 206 mål (2 412 mål/2) per år 

kommer att underställas förvaltningsrätten varav hälften (603 mål) antas 

överklagas till kammarrätten.  

I omkring 70 procent av de ärenden som rör omedelbar placering i 

skyddat boende förväntas socialnämnden senast fyra veckor räknat från 

beslutet att hos förvaltningsrätten ansöka om placering av barnet i skyddat 

boende vilket motsvarar ungefär 841 mål. Vidare antas att hälften av dessa, 

dvs. cirka 420 mål, kommer att överklagas till kammarrätt.   

Kostnader för mål om omedelbar placering och placering i skyddat 
boende 

Kostnaden per mål om omedelbar placering i skyddat boende antas 

motsvara styckkostnaden för kategorin övriga mål i förvaltningsrätt, dvs. 

6 549 kronor, vilket är en högre kostnad än vad som föreslogs i prome-

morian. I linje med vad Förvaltningsrätten i Stockholm och Förvaltnings-
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 rätten i Umeå framhåller, motiveras denna styckkostnad med att muntlig 

förhandling även kan förekomma i vissa mål om omedelbar placering i 

skyddat boende. Följaktligen bedöm förvaltningsrättens sammanlagda 

kostnad för mål om sådana placeringar uppgå till 7,9 miljoner kronor 

(1 206 mål x 6 549 kr) per år. 

I kammarrätt är den antagna kostnaden per mål om omedelbar placering 

i skyddat boende 10 979 kronor vilket är ett värde mellan styckkostnaden 

för mål enligt socialtjänstlagen (8 183 kr) och styckkostnaden för övriga 

mål (13 775 kr). Detta innebär en sammanlagd kostnad om cirka 

6,6 miljoner kronor (603 mål x 10 979 kr) per år för mål i kammarrätten 

som avser omedelbara placeringar av barn i skyddat boende. Total-

kostnaden för domstolarnas arbete med sådana mål bedöms uppgå till 

14 500 000 kronor. 

Kostnaden per mål om placering av barn i skyddat boende antas 

motsvara styckkostnaden för kategorin övriga mål i såväl förvaltningsrätt 

som kammarrätt (6 549 kr respektive 13 775 kr). Styckkostnaden 

motiveras med att det i regel kommer att hållas muntlig förhandling i dessa 

mål. Förvaltningsrättens sammanlagda kostnad för mål om placering i 

skyddat boende s uppskattas till 5,5 miljoner kronor (841 mål x 6 549 kr) 

per år. Motsvarande kostnad i kammarrätten uppskattas till 5,8 miljoner 

kronor (420 mål x 13 775 kr) per år. Kostnaden för mål som avser 

placering av barn i skyddat boende bedöms därmed sammantaget uppgå 

till 11,3 miljoner kronor per år.  

Totalkostnaden för domstolarnas arbete med mål om omedelbar 

placering och placering av barn i skyddat boende bedöms uppgå till 

25,8 miljoner kronor per år.    

Mål om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort  

Det föreslås i avsnitt 6.2.10 att socialnämnden ska kunna besluta om 

begränsning av umgänge och hemlighållande av vistelseort avseende barn 

som är placerade i skyddat boende med stöd av lagen med särskilda 

bestämmelser om placering av barn i skyddat boende. Sådana beslut ska, 

enligt förslaget, kunna överklagas till förvaltningsrätt som första instans 

och därefter till kammarrätt. Det antas att socialnämnden i hälften av de 

mål som rör omedelbar placering av barn i skyddat boende, dvs. 603 mål, 

kommer att fatta beslut om inskränkning i umgänge och hemlighållande 

av vistelseort. Vidare antas att hälften av dessa mål, dvs. drygt 300 mål, 

kommer att överklagas till förvaltningsrätt, varav hälften, dvs. 150 mål, i 

sin tur kommer att överklagas till kammarrätt. Kostnaden per mål om 

umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort antas motsvara 

styckkostnaden för mål enligt socialtjänstlagen i både förvaltningsrätt 

(4 877 kr) och kammarrätt (8 183 kr). Den sammanlagda kostnaden för 

mål av denna typ uppskattas till 1,5 miljoner kronor (300 mål x 4 877 kr) 

per år i förvaltningsrätt och 1,2 miljoner kronor (150 mål x 8183 kr) per år 

i kammarrätt. Därmed bedöms den sammantagna kostnaden för dom-

stolarnas arbete med mål om umgängesbegränsning och hemlighållande 

av vistelseort uppgå till 2,7 miljoner kronor per år. Inga offentliga biträden 

behöver förordnas för denna ärendekategori.    
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Övriga mål i domstol  

Som anförs ovan under rubriken Kostnader för handläggning av ärenden 

enligt den nya lagen, ska socialnämnden enligt förslagen i avsnitt 6.2.8 

ompröva sina placeringsärenden efter sex månader. Endast 84 mål bedöms 

bli föremål för socialnämndens prövning. Eventuella överklaganden av 

sådana beslut i domstol bedöms rymmas inom det befintliga förvalt-

ningsanslaget. Detsamma bedöms gälla för eventuella överklaganden av 

domstolens beslut att inte bevilja insatsen skyddat boende. 

I avsnitt 7.2 förslås att skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga. 

IVO kommer därför att behöva fatta beslut om tillstånd. Med ledning av 

överklagandefrekvensen för HVB-tillstånd (29 procent) kan det antas att 

antalet överklagade ärenden under de tre första åren med det nya 

regelverket kommer att leda till en årlig kostnad för domstolarna om cirka 

600 000 kronor och därefter om cirka 70 000 kronor per år.  

I likhet med vad som anförs ovan bedöms att kostnader för tolk inte är 

en konsekvens av förslagen i detta utkast till lagrådsremiss utan följer av 

13 § förvaltningslagen. Sådana kostnader bör därför inte, såsom 

Förvaltningsrätten i Umeå föreslår, beaktas i kostnadsbedömningen. 

Offentligt biträde i mål om omedelbar och fortsatt placering i skyddat 
boende 

I avsnitt 6.2.16 föreslås att offentligt biträde ska förordnas i mål och 

ärenden om placering i skyddat boende, omedelbar placering eller 

upphörande av placering enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

placering av barn i skyddat boende. Gemensamt biträde får endast 

förordnas om det inte finns motstridiga intressen mellan dem som biträde 

ska förordnas för. Ovan har det antagits att omkring 1 206 mål om 

omedelbar placering av barn i skyddat boende blir föremål för prövning i 

förvaltningsrätten och att hälften av dessa mål (603 mål) kommer att 

handläggas av kammarrätten. Det antas att det för varje ärende förordas i 

genomsnitt tre offentliga biträden givet att det i de flesta fall kommer att 

saknas förutsättningar för att förordna gemensamt biträde för vårdnads-

havarna. I regel kommer barnet och den vårdnadshavare som barnet 

placeras tillsammans med sannolikt inte förordnas gemensamt biträde.  

Tidsåtgången för det offentliga biträdet avseende dels den vårdnads-

havare som barnet placeras med i det skyddade boendet, dels den andra 

vårdnadshavaren, antas uppgå till i genomsnitt fyra timmar per 

förordnande. Även för barnets eller barnens mål bedöms den genom-

snittliga tidsåtgången vara fyra timmar.  

Från och med den 1 januari 2022 är timersättningen för offentliga 

biträden 1 442 kronor exkl. mervärdesskatt (2 § förordningen [2009:1237] 

om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet). Med dessa antaganden 

kommer offentliga biträden för målen i förvaltningsrätten att arbeta totalt 

13 224 timmar om året och kostnaden bedöms därmed uppgå till närmare 

21 miljoner kronor (1 206 mål x 4 timmar x 1 442 kr x 3 biträden) per år. 

Tidsåtgången i kammarrätten antas uppgå till i genomsnitt två timmar 

per förordnande. Om hälften av målen i förvaltningsrätten överklagas till 

kammarrätten blir kostnaden för förordnande av offentligt biträde i 

kammarrätten hälften av halva denna summa, dvs. runt 5,2 miljoner kronor 

(603 mål x 2 timmar x 1 442 kr x 3 biträden) per år. Den totala kostnaden 
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 för offentliga biträden i mål om omedelbar placering i skyddat boende 

bedöms därmed uppgå till knappt 26 miljoner kronor per år.  

Som redogörs för ovan antas att socialnämnden i omkring 70 procent av 

de ärenden som rör omedelbar placering av ett barn i skyddat boende 

kommer att ansöka om placering i skyddat boende vilket motsvarar 

ungefär 841 mål varav hälften, dvs. cirka 420 mål, kan antas komma att 

överklagas till kammarrätt. Även i dessa mål antas vardera vårdnadshavare 

och barnen behöva ett eget biträde, dvs. tre biträden per mål. Tidsåtgången 

för offentliga biträden uppskattas till åtta timmar i förvaltningsrätt och fyra 

timmar i kammarrätt. Kostnaden för offentliga biträden i förvaltningsrätt 

bedöms då bli drygt 29 miljoner kronor (841 mål x 8 timmar x 1 442 kr x 

3 biträden) per år. Motsvarande kostnad i kammarrätt bedöms uppgå till 

drygt 7,2 miljoner kronor (420 mål x 4 timmar x 1 442 kr x 3 biträden). 

Den sammantagna kostnaden för offentliga biträden i mål om placering av 

barn i skyddat boende bedöms uppgå till drygt 36 miljoner kronor per år.  

Den totala kostnaden för offentliga biträden i mål om ett barns 

omedelbara placering samt placering i skyddat boende bedöms därmed 

uppgå till cirka 62 miljoner kronor (26 miljoner kr + 36 miljoner kr) per 

år.  

Finansiering  

Utöver kostnaderna för kommuner och regioner ovan bedöms förslagen i 

detta utkast medföra ökade kostnader för statlig verksamhet om närmare 

119 miljoner kronor per år. I enlighet med budgetpropositionen för 2022 

(prop. 2021/22:1) och riksdagens beslut om statens budget för samma år 

(2021/22:FiU10) beräknas anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt 

arbete m.m. inom utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 

öka med 345 miljoner kronor år 2023 och 375 miljoner kronor fr.o.m. år 

2024 i syfte att stärka rätten till skyddat boende och rättigheter för barn 

som följer med en våldsutsatt vårdnadshavare i skyddat boende.  

Till följd av förslagen i detta utkast till lagrådsremiss, framför allt 

avseende en ny lag med särskilda bestämmelser om placering av barn i 

skyddat boende, bedöms att kostnader för socialtjänsten och rättsväsendet 

(allmänna förvaltningsdomstolar och offentliga biträden) kommer att öka 

med 80 miljoner kronor per år fr.o.m. 2027. 

Barnets rättigheter  

Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 svensk lag. Som framgår 

av avsnitt 4.1.2 har medföljande barn i regel bevittnat våld eller själva 

utsatts för våld i nära relationer. Det framgår av artikel 3 i barnkon-

ventionen att konventionsstaterna ska åta sig att tillförsäkra barnet sådant 

skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn 

tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 

vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet. 

Enligt artikel 19 i barnkonventionen har barnet rätt till skydd mot alla 

former av våld och övergrepp. Det framgår vidare av artikel 39 i barnkon-

ventionen att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att 

främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett 

barn som har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller över-

grepp. 
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Förslagen i detta utkast till lagrådsremiss innebär att barn som följer med 

en vårdnadshavare till ett skyddat boende, till skillnad från i dag, ska 

beviljas en egen insats och att barnet ska omfattas av de bestämmelser om 

socialnämndens ansvar som gäller för barn som placeras utanför hemmet 

i andra former. Därigenom uppnås att barnets egna behov av skydd, stöd 

och hjälp synliggörs. Barn ska kunna placeras tillsammans med en 

vårdnadshavare i skyddat boende även när det saknas samtycke från den 

andra vårdnadshavaren genom en ny lag med särskilda bestämmelser om 

placering av barn i skyddat boende. Även barn i denna situation kommer 

därmed att få tillgång till insatsen skyddat boende. Genom förslagen 

säkerställs att både barn som placeras enligt socialtjänstlagen och barn som 

placeras enligt den nya lagen får sina grundläggande rättigheter 

tillgodosedda. Förslagen förväntas också möjliggöra tidiga insatser för 

barn för att motverka de negativa effekterna av våld vilket bedöms ha 

positiva effekter för de utsatta barnens psykiska och fysiska hälsa på såväl 

kort som lång sikt.  

I det enskilda fallet kan även fortsättningsvis andra hänsyn, t.ex. akut 

säkerhet, komma att allvarligt försvåra möjligheten till utbildning för 

medföljande barn i skyddat boende. Genom förslaget till förtydligande 

bestämmelser om rätten till skolgång kan likvärdigheten i denna fråga ändå 

förväntas öka.   

Sammanfattningsvis bedöms förslagen ha genomgående positiva 

konsekvenser för barnets rättigheter eftersom de möjliggör tidiga insatser 

för att motverka våldets negativa effekter för barn och främjar deras hälsa 

på både kort och lång sikt. 

Konsekvenser för skyddsbehövande personer 

Utöver stärkta rättigheter för medföljande barn i skyddat boende innebär 

förslagen bl.a. att unga vuxna (18–20 år) i skyddat boende får bättre 

tillgång till hälso- och sjukvård. Alla vuxna som erbjuds insatsen skyddat 

boende föreslås vidare få en vårdplan och bättre tillgång till uppföljning 

av beslutade insatser från socialtjänsten. Som framgår av avsnitt 4.1.2 är 

såväl vuxna som barn i olika sårbara situationer mer våldsutsatta i nära 

relationer än befolkningen i övrigt. Undersökningar av skyddade boenden 

har återkommande konstaterat brister i behovsanpassning och möjligheter 

att ta emot personer med olika typer av funktionsnedsättningar m.m. 

Förslagen i detta utkast förväntas innebära bättre möjligheter att styra 

kompetens och inriktning vid skyddade boenden, vilket för skyddssökande 

innebär en förbättrad tillgång till individanpassat stöd och förbättrade 

möjligheter att på sikt leva i frihet från våld. 

Samhällsekonomiska konsekvenser  

Som framgår av avsnitt 4.1.3 visar forskning och praktik att barns 

bevittnande av våld har mycket allvarliga följder. Våldet riskerar att 

försvåra barnets förutsättningar inom alla livsområden, exempelvis 

möjligheten att tillgodogöra sig undervisning i skolan. Självskadebeteende 

och kriminalitet är vanligare hos barn upplever våld mellan närstående 

jämfört med andra barn. Vidare ökar risken för att som vuxen själv utsättas 

eller utsätta andra för våld. Forskningen tyder vidare på att våldets 

negativa effekter kan reduceras väsentligt genom tidigast möjliga stöd- 
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 och behandlingsinsatser. Omedelbara insatser för att bearbeta upplevelser 

av våld minskar behovet av framtida insatser pga. fysisk eller psykisk 

ohälsa.  

Det kan vara svårt att fastställa de ekonomiska kostnaderna av våld i 

nära relationer eftersom de uppträder i verksamheter med olika huvudmän 

och våldet inte alltid avslöjas. Dessutom finns det brister i statistik-

föringen. Senare års forskning om ekonomiska konsekvenser av våld 

bekräftar emellertid att de är omfattande. I en rapport för Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 2017 beräk-

nades kostnader under åtta år för 1 536 kvinnor och 5 345 män som 

registrerats för våldsrelaterade skador enligt patientregistret 1998–2002. 

Genomsnittskostnaden per person (till följd av sämre hälsa, mindre arbete, 

ökad dödlighet) uppskattades till 1 400 000 kronor (eller 175 000 kronor 

per år) för kvinnor och 1 500 000 kronor (eller 187 500 kronor per år) för 

män (Ornstein, P. The price of violence: Consequences of violent crime in 

Sweden, IFAU 2017).  

Följaktligen kan kostnader för insatser till barn som vistas i skyddat 

boende betraktas som en social investering som på sikt resulterar i lägre 

utgifter inom hälso- och sjukvården och andra områden i samhället.  

Konsekvenser för företag och ideella aktörer som driver skyddade 
boenden  

Förslagen i avsnitt 7.2 om tillståndsplikt för skyddade boenden och avsnitt 

och 7.3 om registerkontroll av anställda i sådana boenden kommer att 

medföra en viss ökad administrativ arbetsbörda för enskilda verksamheter. 

Detta merarbete bedöms dock vara nödvändigt för att säkerställa 

individers liv och hälsa.  

Enligt Socialstyrelsens kartläggning av skyddade boenden 2020 drivs 

merparten av sådana boenden av ideella aktörer (54 procent) och privat 

vinstdrivande verksamhet (37 procent). Närmare uppgifter om skillnaden 

mellan olika privata skyddade boenden saknas. Här delas dock 

utredningens bedömning att större företag har bättre möjligheter att möta 

de nya kraven än mindre företag, t.ex. vad gäller bemanning av anställd 

personal och att mindre företag kan behöva en längre tid på sig för att 

anpassa sin verksamhet till de nya kraven.  

I linje med vad bl.a. Roks framför, kan förslagen också innebära en 

större omställning för mindre skyddade boenden i ideell drift som därför 

kan behöva särskilt stöd. Regeringen har för detta ändamål inrättat ett 

tillfälligt statsbidrag för ideellt drivna skyddade boenden (förordningen 

[2022:291] om tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för 

kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden). Dessutom har regeringen 

tagit flera initiativ för att kommuner och ideella organisationer enklare ska 

kunna tillämpa upphandlingsregelverket när socialtjänsten köper tjänster 

såsom exempelvis skyddat boende från organisationerna. I enlighet med 

regeringens förslag i propositionen Ett förenklat upphandlingsregelverk, 

som antagits av riksdagen, gäller t.ex. sedan den 1 februari 2022, höjda 

tröskelvärden för direktupphandling av sådana tjänster (prop. 2021/22:5, 

bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31). 
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Konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet  

Ett utvecklat stöd till brottsoffer kan främja deras förutsättningar att med-

verka i utredningar av brott och, i vissa fall, att upphöra med egen 

brottslighet, t.ex. sådan brottslighet som är relaterad till narkotika. 

Förslagen i detta utkast bedöms möjliggöra en högre grad av målgrupps-

anpassning och specialisering av skyddade boenden vilket i sin tur kan 

medföra att enskilda får mer ändamålsenliga insatser för problem som är 

riskfaktorer för brottslighet. Förslaget om hälsoundersökningar för med-

följande barn kan också resultera i sådana insatser. Som nämnts ovan löper 

den som direkt eller indirekt utsätts för våld i nära relationer under 

uppväxten en förhöjd risk att senare i livet utsättas, eller utsätta andra, för 

våld.  

Mot denna bakgrund bedöms förslagen bidra till bekämpning och 

förebyggande av brott i nära relationer och, i viss mån, även andra typer 

av brott.   

Konsekvenser för jämställdheten  

Kvinnor är i högre grad än män utsatta för grovt och upprepat våld av 

närstående, inte minst av män som är eller har varit deras partner. Därför 

är våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck allvarliga 

hinder för jämställdhetspolitikens övergripande mål att kvinnor och män 

ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 

(prop. 2005/06:155). Ett särskilt delmål för regeringens jämställdhets-

politik är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra vilket förslagen i detta 

utkast kan förväntas bidra till att förverkliga. På grund av våldets 

omfattande negativa följdverkningar bidrar förslagen också till att uppnå 

andra sådana delmål, t.ex. om ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa 

(skr. 2016/17:10) i överensstämmelse med Jämställdhetsmyndighetens 

bedömning. 

I kombination med särskilda åtgärder har jämställdhetsintegrering under 

lång tid varit en central strategi i det jämställdhetspolitiska arbetet. Det 

innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på 

alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett 

deltar i beslutsfattandet. Förslagen i utkastet innebär ett förtydligande av 

ansvaret för kommunala stödinsatser till våldsutsatta kvinnor och barn som 

i ett historiskt perspektiv inte har betraktats som ett offentligt ansvar och 

som främst har genomförts av civilsamhällesorganisationer. Förslagen 

bidrar därmed till en starkare tillämpning av jämställdhetsintegrering inom 

kommunernas socialtjänst. Vidare ska kvinnor och män, flickor och 

pojkar, enligt delmålet om jämställd hälsa, bl.a. erbjudas vård och omsorg 

på lika villkor (skr. 2016/17:10) vilket förslagen om skyddat boende kan 

förväntas leda till, bl.a. genom förbättrat stöd och skydd för våldsutsatta 

kvinnors tonårssöner som inte alltid har tagits emot i sådana boenden. 

Övriga konsekvenser 

För Socialstyrelsen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten bedöms 

förslagen medföra ytterligare arbetsuppgifter, om än i marginell om-

fattning. De innebär också stärkt kvalitet och ett tydligare regelverk 

avseende brottsofferstöd. 
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 Förslagen kan i viss omfattning medföra ökad sysselsättning för 

offentliga biträden. Vidare bedöms förtydligandet av kommunernas ansvar 

och införandet av tillståndsplikt med tillhörande kvalitetskrav för skyddat 

boende innebära en stärkt offentlig service både vad gäller tillgång och 

likvärdighet. Som framgår av avsnitt 4.2.3 är många vuxna i skyddade 

boenden kvinnor med utländsk bakgrund, dvs. en grupp som generellt sett 

har en relativt svag ställning på arbetsmarknaden. Genom att utveckla 

stödet och skyddet till kvinnor i denna situation kan förslagen i utkastet 

förväntas stärka deras etablering i samhället och möjligheterna att nå de 

integrationspolitiska målen. Förslagen bedöms inte ha några EU-rättsliga 

konsekvenser. 

13 Författningskommentar 

13.1 Förslaget till lag med särskilda bestämmelser 

om placering av barn i skyddat boende 

Lagen är ny och innehåller bestämmelser om barns placering i skyddat 

boende när barnet står under gemensam vårdnad och samtycke till place-

ringen saknas från den ena vårdnadshavaren. Lagen kompletterar 

bestämmelserna om frivillig placering av barn i skyddat boende i social-

tjänstlagen (2001:453), se kommentaren till förslaget till lag om ändring i 

socialtjänstlagen, avsnitt 13.7. 

Lagen är indelad i kapitel. I 1 kap. finns inledande bestämmelser som 

upplyser om förhållandet mellan denna lag och socialtjänstlagen. I 2 kap. 

finns bestämmelser om förutsättningarna och ansökningsförfarandet för en 

placering i skyddat boende enligt lagen. I 3 kap. finns bestämmelser om 

omedelbar placering. I 4 kap. finns bestämmelser om placeringens inne-

håll och utformning. I 5 kap. finns bestämmelser om utövande av vård-

naden av barnet under placeringen. I 6–8 kap. finns bestämmelser om 

placeringens upphörande, om handläggningen och om överklagande av 

vissa beslut enligt lagen. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn ska göras i samförstånd med barnet och 

hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 

(2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för barnets människovärde och 

integritet. 

I 6 kap. 6 d § socialtjänstlagen finns bestämmelser om att ett barn får placeras i 

ett skyddat boende tillsammans med en vuxen vårdnadshavare om barnets 

vårdnadshavare samtycker till det. 

 

Paragrafen innehåller vissa grundläggande principer för insatser inom 

socialtjänstens verksamhet för barn och en upplysning om 6 kap. 6 d § 

socialtjänstlagen (2001:453) om ett barns placering i skyddat boende 

under frivilliga former. 
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I första stycket påminns om att insatser inom socialtjänsten för barn som 

utgångspunkt ska genomföras i samförstånd med barnet och hans eller 

hennes vårdnadshavare. Insatserna ska präglas av respekt för barnets män-

niskovärde och integritet. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 1 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) och återspeglar det grundläggande budskapet 

i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Bestäm-

melsen markerar att barnet är en självständig individ med egna rättigheter. 

I andra stycket påminns om bestämmelsen i 6 kap. 6 d § socialtjänst-

lagen (2001:453) om ett barns placering i skyddat boende under frivilliga 

former. Av den bestämmelsen följer att ett barn får placeras i ett skyddat 

boende tillsammans med en vuxen vårdnadshavare som också beviljats 

insatsen skyddat boende. Står barnet under gemensam vårdnad förutsätter 

en sådan placering att båda vårdnadshavarna samtycker till placeringen, se 

kommentaren till den bestämmelsen. 

Övervägandena finns i 6.2.2. 
 

2 § I denna lag finns bestämmelser om förutsättningarna och förfarandet för att 

placera ett barn, som står under vårdnad av två vårdnadshavare, i ett skyddat 

boende tillsammans med den ena vårdnadshavaren, även om samtycke från den 

andra vårdnadshavaren saknas. 

 

Paragrafen upplyser om innehållet i denna lag och förhållandet mellan den 

och bestämmelserna om ett barns placering i skyddat boende under fri-

villiga former i socialtjänstlagen.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.2. 

 
3 § Vid beslut enligt denna lag ska det som är bäst för barnet vara avgörande. 

Med barn avses varje människa under arton år. 

 

Paragrafen innehåller en grundläggande bestämmelse om barnets bästa. 

I första stycket anges att vid beslut enligt lagen ska vad som är bäst för 

barnet vara avgörande. Enligt artikel 3 i Förenta nationernas konvention 

om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska barnets bästa komma i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Formuleringen av artikeln 

är vid och ger utrymme för att andra intressen kan vara avgörande för 

vilket beslut som fattas. I denna paragraf har valts en snävare formulering, 

eftersom åtgärder som vidtas och beslut som fattas med stöd av lagen inte 

kan ha annat syfte än att förbättra för barnet. Inga andra intressen kan alltså 

få ta över vad som är bäst för barnet. 

I andra stycket framgår att med barn avses varje människa under arton 

år. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.2. 

2 kap. Placering i skyddat boende 

Förutsättningar för en placering 

1 § Om den ena vårdnadshavaren beviljas insatsen skyddat boende enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) och det finns en risk för barnets säkerhet eller hälsa, 

får barnet placeras i boendet tillsammans med vårdnadshavaren även om samtycke 

från den andra vårdnadshavaren saknas. 



  

  

207 

 Placeringen får beslutas endast om den vårdnadshavare som barnet placeras med 

är vuxen och samtycker till barnets placering.  

 

Paragrafen anger förutsättningarna för att placera ett barn utan samtycke 

från båda vårdnadshavarna i skyddat boende. 

Enligt första stycket ska barnet alltid placeras tillsammans med en vuxen 

vårdnadshavare, se vidare kommentaren till 6 kap. 6 d § socialtjänstlagen 

(2001:453), förkortad SoL. Den vårdnadshavare som barnet placeras till-

sammans med ska beviljas insatsen skyddat boende enligt socialtjänst-

lagen. Det innebär att vårdnadshavaren till följd av hot, våld eller andra 

övergrepp bedöms vara i behov av ett skyddat boende enligt 4 kap. 1 § och 

6 kap. 1 a § SoL. Att barnet och vårdnadshavaren får placeras tillsammans 

i boendet innebär att de ska vistas i samma skyddade boende. 

Det ska vidare enligt första stycket finnas en risk för barnets säkerhet 

eller hälsa för att barnet ska få placeras med stöd av bestämmelsen. Det 

innebär att en bedömning ska göras om stöd och skydd i ett skyddat boende 

behövs för att skydda barnet.  

I detta ligger att det behöver konstateras att situationen är sådan att 

barnets säkerhet eller hälsa riskerar att skadas om en placering inte 

kommer till stånd. Kravet bör dock inte ställas alltför högt. Utgångs-

punkten vid bedömningen bör vara att om vårdnadshavaren bedöms ha ett 

behov av skydd och därmed beviljas skyddat boende så har minderåriga 

barn som bor tillsammans med den skyddssökande vårdnadshavaren i 

regel också ett sådant skyddsbehov. En prövning av om det finns risk för 

barnets säkerhet eller hälsa måste dock alltid göras utifrån förhållandena i 

varje enskilt fall. Andra omständigheter som allmänt får anses tala för att 

det finns en risk för barnets säkerhet eller hälsa är att barnet självt har 

utsatts för våld. En annan sådan omständighet kan vara att barnet har 

bevittnat våld eller på annat sätt upplevt konsekvenserna av våld mot en 

förälder, exempelvis genom att föräldern har skador eller är rädd, möble-

manget är sönderslaget eller liknande. Ur barnets perspektiv kan det vara 

lika allvarligt att, utan att ha bevittnat våldet, märka dess konsekvenser, 

t.ex. att den våldsutsatta vårdnadshavaren har skador eller mår psykiskt 

dåligt. I riskbedömningen bör vägas in barnets upplevelser av våldet och 

konsekvenserna för barn av att bevittna eller utsättas för våld och vilka 

konsekvenser det skulle kunna få för barnets hälsa eller säkerhet om 

barnets placering inte kommer till stånd. Exempel på sådana situationer är 

att barnet annars får bo kvar hos en vårdnadshavare som samtidigt är 

misstänkt våldsutövare och att barnet därmed skulle riskera att utsättas för 

fysiskt eller psykiskt våld eller att det annars till följd av barnets upplevelse 

av att ha bevittnat våld eller att ha upplevt konsekvenser av våld skulle 

innebära en psykisk belastning för barnet att bo hos den vårdnadshavaren.  

Bedömningen av risken för barnets säkerhet eller hälsa bör baseras på 

det som kommer fram i nämndens utredning enligt 11 kap. 2 § SoL Upp-

gifter som är relevanta att beakta är vårdnadshavarnas och, när så är 

möjligt, barnets berättelse om det inträffade, uppgifter om barnet från 

exempelvis skola, förskola eller hälso- och sjukvård. Det kan också finnas 

relevanta uppgifter från Polismyndigheten, även utan att någon polis-

anmälan behöver ha gjorts. Av 11 kap. 10 § tredje stycket SoL följer att 

barn oavsett ålder får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att 

vårdnadshavaren är närvarande. Enligt 11 kap. 10 § SoL ska barnets 



  

  

 

208 

åsikter och inställning tillmätas betydelse i förhållande till hans eller 

hennes ålder och mognad. Det kan vid bedömningen av barnets utsago 

finnas anledning att beakta att barnet kan hamna i en lojalitetskonflikt 

gentemot föräldrarna.  

Vid en placering av ett barn i skyddat boende behöver vårdnadshavarnas 

samtycke utredas. En frivillig placering med stöd av socialtjänstlagen 

förutsätter samtycke från båda vårdnadshavarna och, om barnet är över 

15 år, barnet självt. Huruvida samtycke saknas från den vårdnadshavare 

som inte placeras tillsammans med barnet får avgöras i varje enskilt fall.  

Vårdnadshavaren som inte är föremål för insatsen skyddat boende kan 

klart ha uttryckt för nämnden att han eller hon inte samtycker till place-

ringen, men nämnden bör även kunna besluta om en placering när nämn-

den mot bakgrund av aktuella och konkreta omständigheter i det enskilda 

fallet redan känner till att vårdnadshavaren inte samtycker till placeringen. 

Nämndens uppfattning får dock inte bygga på subjektiva antaganden. 

Om samtycke inte kan inhämtas från vårdnadshavaren eller skäl talar 

mot att hämta in ett sådant samtycke kan nämnden avvakta med att utreda 

samtyckesfrågan. Inte minst i ett inledande skede kan det innebära svårig-

heter att efterfråga samtycke. Det kan handla om situationer då vårdnads-

havaren inte är anträffbar. Det kan också finnas skäl som talar emot att 

samtycket inhämtas före placeringen, t.ex. när socialnämnden med hänsyn 

till skyddsaspekter bedömer att den inte bör kontakta vårdnadshavaren. Så 

kan exempelvis vara fallet vid uppgifter om att vårdnadshavaren brukat 

allvarligt våld mot den andra vårdnadshavaren eller när hotbilden mot den 

andra vårdnadshavaren eller barnet är framträdande. Det är omständig-

heterna i det enskilda fallet som avgör vilka ansträngningar som social-

nämnden bör göra för att utreda vårdnadshavarens samtycke. 

Det kan också förekomma att vårdnadshavaren lämnar sitt samtycke 

men att socialnämnden har grundad anledning att anta att det lämnade 

samtycket inte är allvarlig menat eller att det finns en överhängande risk 

för att samtycket kan komma att återkallas. Det kan handla om att vård-

nadshavaren tidigare avbrutit socialtjänstinsatser eller inte respekterat 

åtgärder som vidtagits för att stödja eller skydda barnet eller den andra 

vårdnadshavaren. 

När det gäller samtycke från den vårdnadshavare som barnet ska 

placeras tillsammans med framgår av andra stycket att placeringen endast 

får beslutas om den vårdnadshavare som barnet placeras med samtycker 

till placeringen. Ett barn får alltså inte placeras i ett skyddat boende mot 

den vårdnadshavarens vilja. Om den vårdnadshavaren inte samtycker till 

placeringen får barnets eventuella behov av stöd och skydd tillgodoses 

med andra insatser inom socialtjänstens område med stöd av social-

tjänstlagen eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga. 

Om vårdnadshavaren har flera barn behöver nämnden bedöma varje 

barns individuella behov av en placering. 

Vid bedömningen ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara av-

görande, se kommentaren till 1 kap. 3 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.3. 
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 Ansökan och beslut om placering 

2 § Beslut om ett barns placering i skyddat boende meddelas av förvaltningsrätten 

efter ansökan av socialnämnden. 

Ansökan ska innehålla en redogörelse för 

1. barnets förhållanden, 

2. de omständigheter som utgör grund för att barnet behöver placeras i skyddat 

boende enligt lagen, 

3. på vilket sätt relevant information har lämnats till barnet,  

4. vilket slags relevant information som har lämnats, och 

5. barnets inställning. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om ansökningsförfarandet och beslut 

om placering av barn i skyddat boende med stöd av lagen. 

Av första stycket framgår att det är förvaltningsrätten som fattar beslut 

om placering efter ansökan av socialnämnden. Allmänna förvaltnings-

rättsliga bestämmelser gäller i fråga om vid vilken förvaltningsrätt an-

sökan ska göras. 

Andra stycket innehåller en uppräkning av vad en ansökan ska innehålla. 

Av första och andra punkterna framgår att ansökan ska innehålla en 

redogörelse för barnets förhållanden och de omständigheter som utgör 

grund för att barnet behöver placeras i skyddat boende. Av ansökan ska 

således framgå att barnets vårdnadshavare beviljas insatsen skyddat 

boende och bedömningen av risken för barnets säkerhet och hälsa om 

barnet inte placeras i ett skyddat boende tillsammans med vårdnads-

havaren. I begreppet omständigheter som utgör grund för att barnet 

behöver placeras i skyddat boende enligt lagen ligger även att det av 

ansökan ska framgå att barnet inte kan få behövligt skydd på frivillig väg 

med stöd av samtycke från den andra vårdnadshavaren, samt att vårdnads-

havaren som barnet är tänkt att placeras tillsammans med samtycker till 

placeringen av barnet.  

Av tredje, fjärde och femte punkterna följer vidare att det av ansökan 

ska framgå hur relevant information har lämnats till barnet, vilken slags 

relevant information som har lämnats och barnets inställning. Med rele-

vant information avses vederhäftig information som är av betydelse för 

barnet i ärendet och i målet. Detta omfattar inte bara faktauppgifter i 

utredningen utan även information om betydelsen av barnets inställning. 

Även information om möjliga resultat av utredningen eller utgången i 

ärendet och i målet avses. Informationens relevans ska inte bedömas 

enbart i förhållande till informationen som sådan utan även i förhållande 

till barnet, dvs. vara lämplig för barnet med beaktande av t.ex. hans eller 

hennes ålder, mognad, förmåga att tillgodogöra sig information, psykiska 

hälsa och tidigare kunskaper. 

Bestämmelser om både barnets rätt att få relevant information och att 

hans eller hennes inställning så långt möjligt ska klarläggas finns i 7 kap. 

5 §, se vidare kommentaren till den paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.4. 

 
3 § Rättens placeringsbeslut upphör att gälla om placeringen inte har påbörjats 

inom fyra veckor från den dag då beslutet fick laga kraft. 
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Paragrafen anger den yttersta tidsgränsen för verkställighet av beslutet om 

placering av barnet. 

Placeringen måste påbörjas inom fyra veckor från den dag då rättens 

beslut fick laga kraft. Påbörjas inte placeringen inom den tiden upphör 

beslutet att gälla. Vid beräkning av tiden gäller lagen (1930:173) om be-

räkning av lagstadgad tid. Något särskilt beslut om detta behöver inte fattas 

för att placeringsbeslutet ska upphöra vid den tidpunkten. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.4. 

3 kap. Omedelbar placering i skyddat boende 

Beslut om omedelbar placering 

1 § Socialnämnden får besluta om omedelbar placering i skyddat boende, om 

1. det är sannolikt att barnet behöver placeras i skyddat boende, och 

2. rättens beslut om placering inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 

barnets säkerhet eller hälsa. 

Om socialnämndens beslut om omedelbar placering inte kan avvaktas, får 

nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat 

besluta om omedelbar placering. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

När socialnämnden har ansökt hos förvaltningsrätten om placering i skyddat 

boende får även rätten besluta om omedelbar placering i skyddat boende. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser som ger socialnämnden möjlighet att 

under vissa förutsättningar omedelbart placera ett barn som har två 

vårdnadshavare i skyddat boende tillsammans med endast den ena vård-

nadshavaren. 

En första förutsättning för att socialnämnden ska få besluta om omedel-

bar placering är, enligt första stycket första punkten, att det är sannolikt att 

barnet behöver placeras i ett skyddat boende enligt 2 kap. 1 §. Eftersom 

sannolikhetsbedömningen måste grunda sig på det beslutsunderlag som 

nämnden har tillgång till i det akuta skedet kan en ganska hög grad av 

osäkerhet behöva accepteras. 

Den andra förutsättningen för att ett beslut om omedelbar placering ska 

kunna fattas är, enligt första stycket andra punkten, att rättens beslut om 

placering inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets säkerhet 

eller hälsa. Risken för barnets säkerhet eller hälsa måste bedömas vara akut 

och ställs i relation till vad som kan hända barnet om barnet inte placeras 

i ett skyddat boende. Situationer då det bör kunna anses att en placering 

inte kan avvaktas kan t.ex. vara om barnet annars riskerar att få bo kvar 

hos den vårdnadshavare som samtidigt är misstänkt förövare. Nämnden 

behöver ta hänsyn till risker för såväl fysiskt som psykiskt våld och den 

psykiska belastning som det kan innebära för barnet att bo kvar. I 

riskbedömningen bör nämnden även väga in barnets upplevelser av våld 

eller hot, liksom upplevelser av konsekvenserna av att en vårdnadshavare 

har blivit utsatt, och följderna för barn att uppleva detta. I det akuta skedet 

bör beaktas att barnet i första hand kan behöva få trygghet och komma bort 

från en situation som har varit skadlig för barnet. Likaså behöver de 

negativa konsekvenserna för barnets hälsa brytas. 

I regel kommer bedömningen av barnets behov av en omedelbar place-

ring grunda sig på samma uppgifter som ligger till grund för beslutet att 
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 bevilja vårdnadshavaren skyddat boende. Det kan exempelvis gälla 

vårdnadshavarens berättelse om det inträffade, orosanmälningar avseende 

barnet eller uppgifter från polisen. 

Om vårdnadshavaren har flera barn behöver nämnden bedöma varje 

barns individuella behov av en omedelbar placering. 

Vid bedömningen ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara av-

görande, se kommentaren till 1 kap. 3 §. 

Av 7 kap. 1 § följer att mål och ärenden enligt lagen ska handläggas 

skyndsamt. För att skyndsamhetskravet ska kunna upprätthållas får, om 

nämndens beslut om omedelbar placering inte kan avvaktas, enligt andra 

stycket socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som 

nämnden har förordnat besluta om omedelbar placering i skyddat boende. 

Ett sådant beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Enligt tredje stycket får även rätten besluta om omedelbar placering om 

socialnämnden ansökt om placering i skyddat boende. Med rätten avses 

den allmänna förvaltningsdomstol vid vilken ansökan om placering i 

skyddat boende är under prövning. Samma grunder för prövningen gäller 

som för motsvarande beslut av socialnämnden. 

Ett beslut om en omedelbar placering ska kunna verkställas genast. En 

särskild bestämmelse om att beslutet gäller omedelbart finns i 7 kap. 12 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.5. 

 
2 § Den omedelbara placeringen får beslutas endast om den vårdnadshavare som 

barnet placeras med samtycker till barnets placering. 

 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att samtycke från den vårdnads-

havare som barnet placeras tillsammans med är en förutsättning för ett 

beslut om omedelbar placering i skyddat boende. 

Bestämmelsen motsvarar vad som gäller vid beslut om placering enligt 

2 kap. 1 §. Om vårdnadshavaren inte samtycker till placeringen får barnets 

eventuella behov av stöd och skydd tillgodoses med andra insatser inom 

socialtjänstens område med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.5. 

Underställning av beslut 

3 § Om socialnämnden har beslutat om omedelbar placering i skyddat boende, ska 

beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet 

fattades. Beslutet och handlingarna i ärendet ska lämnas till rätten. 

Förvaltningsrätten ska pröva beslutet så snart som möjligt. 

Om det inte finns synnerliga hinder, ska beslutet prövas inom en vecka från den 

dag då beslutet och handlingarna kom in till rätten. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om socialnämndens underställning av 

beslutet och om förvaltningsrättens handläggning av målet. 

Av första stycket framgår att beslutet ska underställas förvaltningsrätten. 

En sådan underställning bör göras utan dröjsmål och som regel bör det 

kunna göras samma eller påföljande dag som beslutet fattats. För att social-

nämnden ändå ska ha visst utrymme att vid behov foga annan utredning 

som finns hos socialnämnden till beslutet och för att ge utrymme för post-

gången, anges dock att beslutet ska underställas förvaltningsrätten inom 
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en vecka från den dag beslutet fattades (jfr prop. 1979/80:1 Del A s. 591). 

Av första stycket framgår vidare att såväl beslutet som handlingarna ska 

lämnas till förvaltningsrätten. Att underställningen ska göras inom en 

vecka innebär att beslutet och handlingarna ska ha kommit in till dom-

stolen inom den tiden. 

Bestämmelser om när en handling anses inkommen till en domstol finns 

i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Vid beräkning av tiden gäller lagen 

(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. 

Allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser gäller i fråga om till vilken 

förvaltningsrätt underställningen ska ställas. Se dock kommentaren till 5 § 

om till vilken domstol underställningen ska göras när socialnämnden redan 

ansökt om placering i skyddat boende. 

Även rättens prövning ska göras utan dröjsmål. Av andra och tredje 

styckena följer att rätten ska pröva beslutet så snart som möjligt och senast 

inom en vecka från den dag beslutet och handlingarna kom in till rätten, 

om det inte finns synnerliga hinder. Ett sådant hinder kan vara att rätten 

finner det nödvändigt att få utredningen kompletterad eller att någon annan 

omständighet gör det omöjligt att pröva beslutet inom den angivna tiden 

(jfr prop. 1979/80:1 Del A s. 591). 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.6. 

 
4 § Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, 

upphör den omedelbara placeringen. 

 

Paragrafen innehåller en bestämmelse som innebär att om en under-

ställning inte har gjorts inom den föreskrivna tiden upphör den omedelbara 

placeringen. Något särskilt beslut om detta behöver inte fattas för att 

placeringen ska upphöra. 

Att placeringen ska upphöra om rätten inte fastställer det underställda 

beslutet ligger i sakens natur och behöver inte uttryckligen framgå av lagen 

(jfr prop. 1979/80:1 Del A s. 591).  

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.6. 

 
5 § Om socialnämnden har beslutat om omedelbar placering i skyddat boende efter 

det att nämnden har ansökt om placering, ska beslutet underställas den domstol 

som prövar frågan om skyddat boende. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ gäller också 

vid ett sådant beslut. 

 

Paragrafen innehåller en forumregel när socialnämnden beslutat om 

omedelbar placering efter det att nämnden ansökt om placering. 

Beslutet ska underställas den allmänna förvaltningsdomstol vid vilken 

ansökan om placering är under prövning. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om 

underställningen och rättens handläggning gäller också vid ett sådant 

beslut. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.6. 

Ansökan efter fastställt beslut 

6 § Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbar placering i skyddat 

boende, ska socialnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet verkställdes 

ansöka hos förvaltningsrätten om att barnet ska placeras i skyddat boende. 
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 Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, om ytterligare utredning 

gör det nödvändigt. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om socialnämndens ansökan om 

placering. 

I första stycket uppställs en tidsfrist på fyra veckor inom vilken social-

nämnden ska ansöka om att barnet ska placeras i skyddat boende när 

förvaltningsrätten fastställt ett beslut om omedelbar placering och beslutet 

har verkställts. Tidsfristen gäller från den dag beslutet verkställdes. Be-

slutet är verkställt den dag barnet kom till ett skyddat boende, se kom-

mentaren till 4 kap. 1 § första stycket. När beslutet är verkställt påverkas 

beräkningen av tidsfristen inte om barnet eventuellt skulle avvika från det 

skyddade boendet. 

Att socialnämnden ska ansöka om placering inom den föreskrivna tiden 

innebär att ansökan ska ha kommit in till domstolen inom den tiden. 

Bestämmelser om när en ansökan ska anses inkommen till domstolen finns 

i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Vid beräkning av tiden gäller lagen 

(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. 

Allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser gäller i fråga om till vilken 

förvaltningsrätt underställningen ska göras.  

Andra stycket innehåller en bestämmelse om att förvaltningsrätten får 

medge förlängning av tidsfristen. En förlängning får endast medges om 

det är nödvändigt för att hinna genomföra ytterligare utredning som 

behövs för ansökan. Det ligger i sakens natur att förvaltningsrätten ska 

vara återhållsam med att medge en förlängning. En förlängning kan 

komma i fråga om det från barnets synpunkt och av rättssäkerhetsskäl 

bedöms finnas ett starkt behov av att komplettera det befintliga utrednings-

underlaget innan ansökan görs. Förlängningen bör vara så kort som möjligt 

och inte överstiga en eller ett fåtal veckor (jfr prop. 1989/90:28 s. 111). 

Görs inte en ansökan inom den föreskrivna tiden och begärs inte heller 

en förlängning av tidsfristen, upphör den omedelbara placeringen, se 

kommentaren till 7 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.6. 

Upphörande av omedelbar placering 

7 § En omedelbar placering i skyddat boende upphör 

1. om ansökan om placering i skyddat boende inte har gjorts inom den tid som 

anges i 6 § och inte heller förlängning av tiden har begärts, eller 

2. när rätten avgör frågan om placering i skyddat boende. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en omedelbar placering upp-

hör i vissa fall. 

Enligt första punkten är följden av att en ansökan om placering i skyddat 

boende inte görs inom den tid som föreskrivs i 6 § att placeringen upphör, 

om inte en förlängning av tiden har begärts. Något särskilt beslut för att 

placeringen ska upphöra då krävs inte. 

Enligt andra punkten upphör en omedelbar placering när rätten avgör 

frågan om placering i skyddat boende. Det innebär att om rätten beviljar 

socialnämndens ansökan övergår den omedelbara placeringen i en 

placering enligt denna lag. Avslår rätten socialnämndens ansökan upphör 
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den omedelbara placeringen omedelbart att gälla. Något särskilt beslut om 

att den omedelbara placeringen upphör då krävs inte. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.6. 

 
8 § Om det inte längre finns skäl för en omedelbar placering i skyddat boende ska 

socialnämnden, eller i förekommande fall, rätten besluta att placeringen ska 

upphöra. 

 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om beslut om att den omedelbara 

placeringen i skyddat boende ska upphöra. 

En placering ska inte gälla längre än vad som är nödvändigt. Om om-

ständigheterna är sådana att det inte längre bedöms finnas skäl för en 

omedelbar placering ska ett beslut om att placeringen ska upphöra fattas 

utan dröjsmål. Det är socialnämnden, eller den rätt som prövar frågan om 

placering med stöd av lagen, som ska fatta beslutet. 

Ett skäl till att besluta att den omedelbara placeringen ska upphöra kan 

vara att omständigheterna som legat till grund för beslutet om omedelbar 

placering har förändrats på så sätt att det inte längre föreligger ett behov 

av skyddat boende för barnet. Ett annat skäl kan vara att socialnämnden 

har fått samtycke från den andra vårdnadshavaren till placeringen eller att 

den vårdnadshavare som barnet vistas tillsammans med i det skyddade 

boendet har fått ensam vårdnad om barnet. 

Omständigheter i det enskilda fallet kan också ge nämnden anledning att 

överväga om den ska ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Skulle så vara 

fallet får socialnämnden ansöka om vård enligt det förfarande som gäller 

sådan vård. Att förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden be-

slutar om vård med stöd av den är ett exempel på en situation då det inte 

längre kan anses finnas skäl för att barnet ska vara omedelbart placerat i 

skyddat boende. Beslut om att den omedelbara placeringen ska upphöra 

ska då fattas. Inte heller finns det längre skäl för att barnet ska vara 

omedelbart placerat i skyddat boende om nämnden därefter beslutar att 

barnet omedelbart ska omhändertas med stöd av lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av barn. Även i detta fall finns skäl för att besluta 

att den omedelbara placeringen ska upphöra. 

Härutöver kan den vårdnadshavare som barnet är placerat tillsammans 

med avsluta sin placering i det skyddade boendet eller återta sitt samtycke 

till att barnet placeras i det skyddade boendet. I båda fallen saknas grund 

för att låta barnet vara omedelbart placerat i skyddat boende. Även då ska 

alltså ett beslut fattas om att placeringen ska upphöra. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.6. 

4 kap. Bestämmelser om placeringen 

Placeringens innehåll och utformning 

1 § Placeringen ska anses påbörjad när barnet har kommit till ett skyddat boende 

efter ett beslut om placering eller omedelbar placering. 

För placeringens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i detta kapitel 

och i socialtjänstlagen (2001:453). 
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 Paragrafen innehåller bestämmelser om när en placering ska anses på-

börjad och en upplysningsbestämmelse om vad som gäller för dess 

innehåll och utformning. 

I första stycket klargörs att en placering enligt lagen påbörjas när barnet 

med anledning av ett beslut om omedelbar placering eller om placering 

enligt lagen kommer till ett skyddat boende. Detta innebär att bestäm-

melserna om placeringens innehåll och utformning gäller från och med 

den tidpunkten både efter ett beslut om placering och efter ett beslut om 

omedelbar placering. 

Omständigheterna i ett enskilt fall skulle kunna vara sådana att barnet 

och vårdnadshavaren inte kommer till det skyddade boendet vid samma 

tidpunkt. Att barnet kommer till det skyddade boendet före vårdnads-

havaren utesluter inte att placeringen får anses påbörjad vid den tid-

punkten. 

Andra stycket upplyser om att det i denna lag finns bestämmelser om 

placeringens innehåll och utformning som kompletterar bestämmelserna i 

socialtjänstlagen (2001:453). 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.7. 

 
2 § Socialnämnden beslutar hur placeringen av barnet ska ordnas och var 

placeringen ska verkställas. 

Om nämndens beslut inte kan avvaktas, får ordföranden eller någon annan 

ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om socialnämndens ansvar för place-

ringen. 

Av första stycket följer att det är socialnämnden som beslutar hur 

placeringen av barnet ska ordnas och var placeringen ska verkställas. Det 

ankommer alltså på socialnämnden att ta ställning till i vilket skyddat 

boende barnet och han eller hennes vårdnadshavare ska beredas plats. Vid 

valet av skyddat boende behöver socialnämnden beakta att boendet och 

dess geografiska lokalisering behöver kunna ge det stöd och skydd som 

barnet och vårdnadshavaren i det enskilda fallet är i behov av. I och med 

att det är ett barn som ska placeras måste boendet också uppfylla de krav 

som bör ställas på ett skyddat boende som tar emot barn. Så långt det är 

möjligt ska också, i enlighet med 1 kap. 1 § första stycket och motsvarande 

bestämmelser i 1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), 

socialtjänstens insatser för den enskilde utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Den enskilde 

har dock ingen ovillkorlig rätt att själv välja insats. 

Något hinder för att socialnämnden påbörjar förberedelser för place-

ringens innehåll och utformning före ett beslut om en omedelbar placering 

eller ett beslut om placering finns inte. 

För att skyndsamhetskravet ska kunna upprätthållas får, om nämndens 

beslut inte kan avvaktas, enligt andra stycket socialnämndens ordförande 

eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om hur 

placeringen ska ordnas och var den ska verkställas. Ett sådant beslut ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.7. 
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Omprövning av placeringen 

3 § Om ett beslut om placering i skyddat boende har meddelats ska socialnämnden 

inom sex månader från dagen då placeringsbeslutet verkställdes pröva om 

placeringen ska upphöra. Frågan ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader 

från senaste prövning. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om socialnämndens ansvar att regel-

bundet ompröva placeringen. 

Bortsett från att placeringen enligt denna lag upphör när barnet fyller 

arton år (se kommentaren till 6 kap. 1 §) innehåller lagen inga 

bestämmelser om placeringens längd. Det är vårdnadshavarens vistelse i 

skyddat boende och barnets behov av stöd och skydd med stöd av denna 

lag som är avgörande för hur lång placeringen blir. Det ligger dock i 

insatsens natur att vistelsen i det skyddade boendet är av tillfällig och 

kortvarig natur. Det kan dock inte uteslutas att en placering i ett skyddat 

boende kan blir mer långvarig. Under sådana förhållanden blir be-

stämmelsen i första stycket tillämplig om att socialnämnden ska ompröva 

ett placeringsbeslut inom sex månader från dagen då beslutet verkställdes 

och därefter ska frågan om fortsatt placering prövas inom sex månader från 

senaste prövning. 

Ett placeringsbeslut är verkställt när barnet kommit till ett skyddat 

boende, se kommentaren till 4 kap. 1 §. Vid beräkning av tiden gäller lagen 

(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. 

Bestämmelsen om socialnämndens skyldighet att ompröva beslutet var 

sjätte månad är inte uttömmande. Socialnämnden ska ompröva beslutet 

också vid andra tillfällen om det finns skäl för det. Det kan exempelvis 

handla om att vårdnadshavaren, eller barnet om barnet fyllt 15 år, begär 

att placeringen ska upphöra. 

Omprövningen ska avse om omständigheterna är sådana att förutsätt-

ningarna för en placering kvarstår, se kommentaren till 3 kap. 8 §. Om-

prövningen ska resultera i ett överklagbart beslut, se kommentaren till 

8 kap. 1 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.8. 

Begränsning av umgänge och hemlighållande av vistelseort 

4 § Om det är nödvändigt med för att skydda barnet från risker för barnets säkerhet 

eller hälsa, får socialnämnden 

1. besluta hur barnets umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har 

umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska 

utövas, eller 

2. besluta att barnets vistelseort inte ska röjas för vårdnadshavare eller föräldrar. 

Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant 

beslut fortfarande behövs. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att socialnämnden får begränsa 

barnets umgänge under placeringen och hemlighålla barnets vistelseort. 

Att civilrättsligt bestämma om ett barns umgänge med en förälder är en 

uppgift som ankommer på allmän domstol. Detta gäller även när barnet 

genom insatser från socialtjänsten är skilt från en eller båda av sina vård-

nadshavare. Genom bestämmelsen i första stycket första punkten ges dock 

socialnämnden befogenhet att under vissa förhållanden besluta hur um-
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 gänget ska utövas när barnet är placerat i skyddat boende med stöd av 

denna lag. Befogenheten gäller såväl umgänge med vårdnadshavare som 

med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av 

domstol eller genom avtal. Befogenheten gäller både när barnet vistas i 

skyddat boende genom ett beslut om omedelbar placering och när barnet 

vistas där med stöd av ett beslut om placering. 

Socialnämnden får endast begränsa umgänget om det är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet med barnets placering i skyddat boende. Så kan 

exempelvis vara fallet när det är barnets förälder som misstänks för att ha 

utsatt barnet, eller den vårdnadshavare barnet vistas med i det skyddade 

boendet, för hot, våld eller andra övergrepp. Avgörande för bedömningen 

är om umgänget kan äventyra barnets säkerhet och motverka att barnet får 

vara tryggt under sin vistelse i det skyddade boendet. I den bedömningen 

bör hänsyn tas till om umgänget innebär en risk för att vistelseorten röjs 

och om det t.ex. kan innebära hälsorisker för barnet att träffa en förälder 

som barnet är rädd för. Att umgänget ska äga rum i närvaro av 

umgängesstöd enligt 6 kap. 15 c § föräldrabalken kan inte tas som intäkt 

för att säkerheten i det skyddade boendet kan upprätthållas och att 

personen som medverkar vid umgänget utgör en garant mot skadliga 

åtgärder från en förälders sida (jfr prop. 2009/10:192 s. 11 och 29). En 

bedömning måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. 

I första stycket andra punkten ges socialnämnden befogenhet att besluta 

att barnets vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare om 

det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med placeringen. Skäl för 

hemlighållande av barnets vistelseort kan t.ex. föreligga när social-

nämndens riskbedömning indikerar en hög säkerhetsrisk om den miss-

tänkte förövaren får kännedom om vistelseorten. Även i fråga om hemlig-

hållande av vistelseort gäller befogenheten gentemot såväl vårdnadshavare 

som mot föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut 

av domstol eller genom avtal. Befogenheten gäller både när barnet vistas i 

skyddat boende genom ett beslut om omedelbar placering och när barnet 

vistas där med stöd av ett beslut om placering enligt denna lag. 

Beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort ska 

inte bestå längre än nödvändigt. Av andra stycket följer att socialnämnden 

minst en gång var tredje månad ska överväga om ett beslut om umgänges-

begränsning eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs. Över-

vägandet innebär att den tjänsteman vid förvaltningen som har den 

närmare uppsikten över placeringen minst en gång i halvåret ska anmäla 

till nämnden hur barnets och föräldrarnas förhållanden utvecklar sig. Av-

sikten med anmälan är inte att den alltid ska leda fram till ett formellt 

beslutsförfarande. Det är först när nämnden finner anledning att ifrågasätta 

behovet av en fortsatt begränsning av umgänge eller hemlighållande av 

vistelseort som en prövning i nämnden ska ske (jfr prop. 1989/90:28 s. 114 

och 115). 

Av 8 kap. 1 § framgår att socialnämndens beslut om umgänges-

begränsning och om hemlighållande av vistelseort får överklagas till 

förvaltningsrätten. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.10. 



  

  

 

218 

5 kap. Vårdnadshavares bestämmanderätt under placering-

en 

1 § När ett barn är placerat i skyddat boende enligt denna lag får den 

vårdnadshavare som barnet är placerat tillsammans med ensam bestämma om 

insatser i öppna former enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) med 

anledning av placeringen. Detsamma gäller val och byte av skolenhet eller 

förskoleenhet som föranleds av placeringen. 

 

Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser om vårdnadens utövande i 

vissa frågor när barnet är placerat i skyddat boende med stöd av denna lag. 

Gemensam vårdnad regleras i 6 kap. 13 och 13 a §§ föräldrabalken. För 

ett barn som har två vårdnadshavare gäller att dessa som huvudregel ska 

utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet 

tillsammans. Från den grundläggande principen om det gemensamma 

beslutsfattandet vid gemensam vårdnad finns undantag för speciella 

situationer, enligt 6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken. Om en av 

vårdnadshavarna till följd av frånvaro eller sjukdom eller av någon annan 

orsak inte kan ta del i sådana beslut som rör vårdnaden och som inte kan 

skjutas upp utan olägenhet bestämmer den andra vårdnadshavaren ensam. 

Vårdnadshavaren får dock – oavsett om den andra vårdnadshavaren har 

förhinder – inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets 

framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Det ligger i 

sakens natur att bestämmanderätten om ett barn utövas av än den ena, än 

den andra vårdnadshavaren, beroende på vilken av dem som för tillfället 

är till hands eller på hur vårdnadshavarna har organiserat utövandet av 

vårdnaden. När det gäller beslut av mera ingripande betydelse för barnets 

framtid, t.ex. frågor som rör barnets skolgång och bosättning, måste båda 

vårdnadshavarna delta om inte barnets bästa uppenbarligen kräver att 

beslut fattas, trots att den ena vårdnadshavaren är förhindrad att medverka 

(se prop. 1975/76:170 s. 178). 

För vissa vård- och omsorgsinsatser finns undantag från det som gäller 

som utgångspunkt om kravet på gemensamt beslutsfattande. Social-

nämnden får enligt 6 kap. 13 a § föräldrabalken besluta att vissa åtgärder 

för barnet får vidtas utan båda vårdnadshavarnas samtycke, om det krävs 

med hänsyn till barnets bästa. De åtgärder som nämnden får besluta om 

sådant medgivande för är psykiatrisk eller psykologisk utredning eller 

behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, behandling i 

öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), 

förkortad SoL, utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 

3 kap. 6 § tredje stycket SoL eller en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. När barnet 

har uppnått en sådan ålder och mognad att barnet själv kan samtycka till 

en hälso- och sjukvårdsåtgärd tillämpas inte bestämmelsen i 6 kap. 13 a § 

föräldrabalken (prop. 2011/12:53 s. 25.). Inte heller behövs vårdnads-

havarens samtycke när ett barn är över 15 år och samtycker till eller begär 

öppna insatser enligt socialtjänstlagen. Socialnämnden får då bevilja 

barnet insatsen om det är lämpligt, se 3 kap. 6 a § SoL. 

Paragrafen innehåller bestämmelser som utgör undantag från för-

äldrabalkens huvudregel om att vårdnadshavare med gemensam vårdnad 
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 ska utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet till-

sammans  

När barnet vistas i skyddat boende med anledning av ett beslut om 

omedelbar placering eller ett beslut om placering enligt denna lag, får den 

vårdnadshavare som barnet vistas tillsammans med i det skyddade boendet 

ensam bestämma om sådana insatser som barnet har behov av och som ges 

med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Av bestämmelsen framgår att det endast gäller 

sådana insatser som föranleds av barnets placering i skyddat boende. Det 

kan handla om insatser som barnet behöver med anledning av de 

omständigheter som föranlett placeringen, t.ex. stöd- och behandlings-

insatser som riktar sig till barn som har upplevt våld. Bestämmelsen 

innebär endast en särreglering i fråga om hur den gemensamma vårdnaden 

ska utövas. Är barnet över 15 år och samtycker till eller begär sådana 

öppna insatser enligt socialtjänstlagen för vilka vårdnadshavarens 

samtycke inte behövs, tillämpas inte bestämmelsen. 

Av andra stycket följer också att vårdnadshavaren ensam får bestämma 

om val och byte av skola eller förskoleenhet med anledning av place-

ringen. Omständigheterna kan vara sådana att barnet till följd av vistelsen 

i skyddat boende behöver välja ny eller byta skola eller förskoleenhet för 

att barnets skydd och säkerhet ska kunna garanteras. Bestämmelsen kan 

också tillämpas om en placering i skyddat boende innebär ett inte oväsent-

ligt ökat avstånd till barnets skola eller förskola. 

I detta sammanhang kan också nämnas att i 6 kap. 7 § föräldrabalken 

finns bestämmelser om att socialnämnden får föra talan om ändring av 

vårdnaden på den grunden att en förälder vid utövandet av vårdnaden om 

ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister 

i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets 

hälsa eller utveckling. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.11. 

6 kap. Placeringens upphörande 

1 § När det inte längre finns skäl för en placering i skyddat boende med stöd av 

denna lag, ska socialnämnden besluta att placeringen ska upphöra. 

Barnets placering ska upphöra senast när vårdnadshavarens insats i form av 

skyddat boende upphör, eller när barnet fyller arton år. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om beslut om placeringens upp-

hörande. 

En placering i skyddat boende ska inte pågå längre tid än vad som är 

nödvändigt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. När det 

inte längre finns skäl för en placering i skyddat boende ska enligt första 

stycket beslut fattas om att placeringen ska upphöra. Socialnämnden ska 

fatta det beslutet utan dröjsmål.  

Ett skäl för att besluta att placeringen ska upphöra är att omständig-

heterna som legat till grund för placeringen har förändrats på så sätt att det 

inte längre föreligger ett behov av skyddat boende för barnet. Ett annat 

skäl kan vara att socialnämnden har fått samtycke från den andra 

vårdnadshavaren till placeringen eller att den vårdnadshavare som barnet 

vistas tillsammans med i det skyddade boendet har fått ensam vårdnad om 

barnet. 
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Omständigheter i det enskilda fallet kan också ge nämnden anledning att 

överväga om den ska ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Skulle så vara 

fallet får socialnämnden ansöka om vård enligt det förfarande som gäller 

enligt den lagen. Att förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden 

beslutar om vård med stöd av den lagen är ett exempel på en situation då 

det inte längre kan anses finnas skäl för att barnet ska vara placerat i 

skyddat boende. Inte heller finns det skäl för att barnet ska vara placerat i 

skyddat boende om det beslutas om att barnet omedelbart ska omhändertas 

med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

Härutöver kan den vårdnadshavare som barnet är placerat tillsammans 

med avsluta sin placering i det skyddade boendet eller återta sitt samtycke 

till att barnet placeras i det skyddade boendet. I båda fallen saknas grund 

för att låta barnet vara placerat i skyddat boende. Detsamma gäller om 

någon av vårdnadshavarna får ensam vårdnad under tiden i det skyddade 

boendet. 

En placering i skyddat boende kan endast beslutas i fråga om barn som 

vid tiden för beslutet inte fyllt arton år. Av andra stycket följer att beslutad 

vård inte heller ska fortgå när barnet fyllt arton år. Placeringen upphör då 

utan att något särskilt beslut om detta behöver fattas. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.12. 

 
2 § Beslut enligt denna lag hindrar inte beslut om 

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716), 

2. utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, 

3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, 

4. överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt 

en nordisk arresteringsorder, 

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island 

eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, 

6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de inter-

nationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt, 

7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella 

brottmålsdomstolen, 

8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt 

en europeisk arresteringsorder, eller 

9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för 

Sierra Leone. 

En placering med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket 1–

9 har verkställts. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller vid kollision 

mellan denna lag och annan lagstiftning. 

Av bestämmelsens första stycke framgår att en placering enligt lagen 

inte hindrar beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen 

(2005:716), utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av 

vissa utlänningar, utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning av 

brott, lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller 

Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, lagen 

(1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för 

brott mot internationell humanitär rätt, eller enligt lagen (2006:615) om 

samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone, eller överlämnande 
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 enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk 

arresteringsorder, lagen (2002:329) om samarbete med Internationella 

brottmålsdomstolen, eller enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från 

Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. 

Enligt andra stycket upphör ett beslut om placering när ett avlägsnande-

beslut har verkställts. Med beslut om placering avses såväl beslut om 

omedelbar placering som beslut om placering enligt denna lag. Något 

särskilt beslut om att placeringen upphör behöver inte fattas. 

Motsvarande bestämmelse finns i 21 a § lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.13. 

7 kap. Bestämmelser om handläggningen 

Skyndsamhetskrav vid handläggningen 

1 § Mål och ärenden enligt denna lag ska handläggas skyndsamt. 

 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om ett skyndsamhetskrav vid hand-

läggning för mål och ärenden enligt lagen. 

Bestämmelsen omfattar handläggningen i domstol av samtliga mål 

enligt lagen liksom handläggningen, utrednings- och ansökningsför-

farandet i samtliga ärenden enligt lagen hos socialnämnden. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.15. 

 
2 § Om barnet är omedelbart placerat ska förvaltningsrätten ta upp målet till 

avgörande inom två veckor från den dag då ansökan om placering kom in. 

Förvaltningsrätten får förlänga tiden, om ytterligare utredning eller någon annan 

särskild omständighet gör det nödvändigt. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om förvaltningsrättens handlägg-

ningstid. 

När barnet är omedelbart placerat och därmed föremål för en insats av 

interimistisk karaktär är det särskilt viktigt att handläggningen går 

skyndsamt. Av första stycket följer att förvaltningsrätten ska ta upp ett mål 

om placering i skyddat boende enligt lagen till avgörande inom två veckor 

från den dag ansökan kom in. Detta innebär inte att målet ska vara slutligt 

avgjort inom denna tid men den slutliga handläggningen, i form av muntlig 

förhandling eller föredragning, måste dock ha påbörjats. 

Bestämmelser om när en handling anses inkommen till domstolen finns 

i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Vid beräkning av tiden gäller lagen 

(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. 

Omständigheterna kan vara sådana att den slutliga handläggningen inte 

kan påbörjas inom den angivna tiden. I andra stycket anges därför att om 

ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det nöd-

vändigt, får den föreskrivna tidsfristen förlängas. Med beaktande av 

skyndsamhetskravet i 1 § bör denna möjlighet användas sparsamt. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.14.  
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Muntlig förhandling 

3 § I mål om placering i skyddat boende enligt denna lag ska förvaltningsrätten 

och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart 

obehövligt. Muntlig förhandling ska alltid hållas om någon part begär det. 

Parterna ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om muntlig förhandling. 

Av första stycket följer att som huvudregel ska förvaltningsrätten och 

kammarrätten hålla muntlig förhandling i mål om placering enligt denna 

lag. Ibland kan dock en muntlig förhandling framstå som onödig. Så kan 

exempelvis vara fallet när en vårdnadshavare har överklagat ett beslut om 

placering och det är uppenbart att beslutet ska upphävas. Bedömer rätten 

att en muntlig förhandling är uppenbart obehövlig, får rätten avgöra målet 

genom skriftlig handläggning. Muntlig förhandling ska alltid hållas i mål 

om placering om någon av parterna begär det. 

Bedömer rätten att det är uppenbart obehövligt att hålla muntlig för-

handling i ett mål om placering, följer det av andra stycket att parterna ska 

beredas tillfälle att begära muntlig förhandling.  

Bestämmelserna i paragrafen gäller endast mål om placering. Mål om 

fastställande av omedelbar placering, umgängesbegränsning eller hemlig-

hållande av barnets vistelseort omfattas därför inte av bestämmelsen. För 

dessa typer av mål gäller bestämmelsen i 9 § förvaltningsprocesslagen 

(1971:291), förkortad FPL. 

I mål om placering i skyddat boende torde det vanliga vara att det råder 

motsättningar mellan vårdnadshavarna. Det kan därför i detta samman-

hang framhållas om att det av 14 § FPL följer att sökanden eller klaganden 

och den som har att svara i målet får delta i en muntlig förhandling genom 

ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar 

som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken. Detsamma gäller enligt 

25 § FPL vittnen och sakkunniga. Vad gäller barnets närvaro vid en 

muntlig förhandling, se kommentaren till 6 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.16. 

 
4 § Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en 

förhandling uteblir, får rätten besluta att han eller hon ska hämtas till rätten 

omedelbart eller till en senare dag. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om hämtning till en muntlig 

förhandling. 

I 14 § FPL, finns bestämmelser om sökanden eller klagande och den som 

har att svara i målet alltid ska kallas till den muntliga förhandlingen, samt 

om att en enskild får föreläggas att inställa sig personligen vid vite. Någon 

bestämmelse om att den enskilde får hämtas om han eller hon ändå uteblir 

från förhandlingen finns dock inte i den lagen. Förevarande paragraf inne-

håller därför en bestämmelse om detta. 

Den som delar i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- 

och bildöverföring enligt 14 § FPL anses ha inställt sig i rätten. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.16. 
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 Barnets ställning vid mål och ärenden enligt denna lag 

5 § Barnet ska få relevant information. 

Barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller 

henne. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så 

långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska 

tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om barns rätt till information och att 

komma till tals. 

I första stycket anges att barnet ska få relevant information. Att se till att 

information ges till barnet är i första hand en uppgift för socialnämnden. 

Att ta del av information är en rättighet, inte en skyldighet. 

Med relevant information avses vederhäftig information som är av 

betydelse för barnet i ärendet och i målet. Detta omfattar inte bara fakta-

uppgifter i utredningen utan även information om betydelsen av barnets 

inställning. Även information om möjliga resultat av utredningen eller 

utgången i ärendet och i målet avses. 

Hänsyn ska vid informationsgivningen tas till barnets bästa. Infor-

mationens relevans ska därför inte bedömas enbart i förhållande till infor-

mationen som sådan utan även i förhållande till barnet, dvs. vara lämplig 

för barnet med beaktande av t.ex. hans eller hennes ålder, mognad, för-

måga att tillgodogöra sig information, psykiska hälsa och tidigare kun-

skaper. Det råder således inte någon absolut rätt för ett barn att ta del av 

information som är olämplig för barnet. 

Andra stycket tydliggör barnets rätt att komma till tals enligt artikel 12 i 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonven-

tionen). Barnet kan framföra sina åsikter på olika sätt. Det kan ske 

muntligt, skriftligt eller på något annat sätt. Vidare kan barnet framföra 

sina åsikter direkt eller genom en företrädare. I domstolsförfaranden är det 

t.ex. vanligt att barnets åsikter framförs genom att socialtjänsten inhämtar 

och redovisar dessa till domstolen. Socialtjänsten har således ett stort 

ansvar när det gäller att ge barn möjligheter att komma till tals. Det är 

viktigt att barnet får möjlighet att framföra sina åsikter i en miljö som 

känns trygg för barnet och att metoder och arbetssätt är väl anpassade till 

barnets förutsättningar. Barnets förmåga att förstå det som han eller hon 

ska utrycka en åsikt om måste bedömas i varje enskilt ärende och 

situationen och informationen anpassas utifrån det. 

Om barnet inte kan, dvs. inte är i stånd att bilda egna åsikter, eller inte 

vill framföra sina åsikter ska barnets inställning så långt det är möjligt 

klarläggas på annat sätt. Detta kan ske genom inhämtande av uppgifter 

från barnets närstående eller någon annan företrädare för barnet. Vidare 

kan inställningen klarläggas genom dokumentation av vad barnet tidigare 

har framfört. Med hänsyn till principen om barnets bästa är det angeläget 

att barnets inställning klargörs på ett sätt som iakttar respekten för barnets 

integritet och självbestämmanderätt. Se även 1 kap. 1 § första stycket och 

motsvarande bestämmelse i 1 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen 

(2001:453). 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.16. 
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6 § Om barnet fyllt femton år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål 

och ärenden enligt denna lag. Den som är yngre får höras i domstol, om han eller 

hon inte kan antas ta skada av det. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att barn som fyllt femton år har 

rätt att föra sin talan. 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser företräder, som 

huvudregel, vårdnadshavarna barnet som ställföreträdare med stöd av 

föräldrabalkens bestämmelser till dess barnet fyllt 18 år. I mål och ärenden 

enligt denna lag får dock ett barn genom bestämmelsen i första meningen 

rätt att föra sin egen talan när barnet fyllt femton år. Bestämmelsen har sin 

motsvarighet i 11 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Enligt andra meningen får ett barn under femton år bara höras i domstol 

om han eller hon inte kan antas ta skada av det. Så kan t.ex. vara fallet om 

barnet skulle försättas i en svår lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna eller 

känna ett stort obehag av att höras. En bedömning måste göras i varje 

enskilt fall om det är lämpligt att höra barnet. Om barnet inte hörs i domstol 

gäller det som anges i 5 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.16. 

 
7 § Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 10 § för någon som är under 

femton år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan särskilt 

förordnande den unges ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet 

avser. 
 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om ställföreträdare för barnet i vissa 

fall. 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser företräder, som 

huvudregel, vårdnadshavarna barnet som ställföreträdare med stöd av 

föräldrabalkens bestämmelser till dess barnet fyllt 18 år. Om ett barn som 

är under femton år förordnats ett offentligt biträde med stöd av 10 § följer 

dock av bestämmelsen i förevarande paragraf att det offentliga biträdet är 

barnets ställföreträdare. Detta gäller dock bara under förutsättning att 

biträdet inte också är offentligt biträde åt någon av vårdnadshavarna. 

Ställföreträdarskapet gäller i det mål eller ärende som det offentliga 

biträdets förordnande avser. Något särskilt förordnande för ställföre-

trädarskapet behövs inte. 

Barnet får på detta sätt en självständig ställning gentemot vårdnads-

havarna. Har barnet fyllt femton år har barnet rätt att för sin egen talan 

enligt 6 §. 

Ställföreträdaren ska ta till vara barnets intresse och bör framföra de 

synpunkter och de önskemål som barnet har. Skulle ställföreträdaren ha en 

annan uppfattning än barnet, bör ställföreträdaren med beaktande av 

barnets önskemål hävda den uppfattning som han eller hon anser bäst 

tjänar barnets intresse. Om barnet så önskar ska ställföreträdaren t.ex. 

överklaga ett beslut eller ett domstolsavgörande (jfr prop. 1994/95:224 

s. 57). 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.16. 
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 Nämndemän i kammarrätten 

8 § Vid handläggning i kammarrätten av andra mål enligt denna lag än mål om 

omedelbar placering ska nämndemän ingå i rätten. 

 

Paragrafen reglerar när nämndemän ska ingå i kammarrätten i mål enligt 

denna lag. 

Av 12 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, för-

kortad LAFD, följer att som huvudregel är en kammarrätt domför med tre 

lagfarna ledamöter. Det kan dock särskilt bestämmas att nämndemän ska 

ingå i rätten. Av bestämmelsen följer att det vid handläggningen av mål 

enligt denna lag ska ingå nämndemän i kammarrätten, utom i mål om 

omedelbar placering. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.16. 

Undantag från vissa bestämmelser i delgivningslagen 

9 § Vid delgivning med en enskild i ett mål eller ärende enligt denna lag får 34–38 

och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas. 

 

Paragrafen undantar tillämpningen av vissa bestämmelser i delgivnings-

lagen (2010:1932). 

Av 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen följer att under vissa förut-

sättningar får delgivning göras genom att en handling lämnas till en annan 

person än delgivningsmottagaren eller genom kungörande och tillgäng-

liggörande av handlingen som ska delges. Dessa bestämmelser ska inte 

tillämpas vid delgivning med enskild i mål och ärenden enligt denna lag. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.14. 

Offentligt biträde 

10 § I mål och ärenden om placering i skyddat boende enligt 2 kap. 1 §, omedelbar 

placering enligt 3 kap. 1 § eller upphörande av placering enligt 6 kap. 1 § ska 

offentligt biträde förordnas för barnet och för vårdnadshavarna, om det inte måste 

antas att behov av biträde saknas. 

Till offentligt biträde för barnet får endast den förordnas som på grund av sina 

kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget. 

Gemensamt biträde får endast förordnas om det inte finns motstridiga intressen 

mellan dem som biträde ska förordnas för. 

 

Paragrafen reglerar rätten till offentligt biträde. 

Av första stycket framgår att offentligt biträde som huvudregel ska 

förordnas i mål och ärenden enligt lagen angående placering i skyddat 

boende, omedelbar placering i skyddat boende och upphörande av place-

ring i skyddat boende. Endast under speciella omständigheter, t.ex. att det 

redan från början står klart att myndighetens beslut kommer att innebära 

att den enskildes talan bifalls eller att frågan alldeles nyligen prövats och 

något nytt inte har tillkommit, får det anses att behov av biträde saknas. 

Offentligt biträde ska förordnas såväl för barnet som för vårdnads-

havarna.  

Av andra stycket följer att endast den som uppfyller vissa särskilda 

lämplighetskrav får förordnas för barnet. Endast den som på grund av sina 

kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för 
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uppdraget får förordnas för barnet. Det ankommer på den rätt som ska 

förordna biträdet att säkerställa att den som förordnas i ett visst fall har rätt 

kvalifikationer för uppdraget. Uppdraget som offentligt biträde kräver 

kunskaper om beslutsprocessen vid placering av barn i skyddat boende, 

barns utveckling och vilka behov och rättigheter de har. Advokater bör 

som huvudregel anses uppfylla kraven på kompetens och erfarenhet, 

liksom andra jurister som saknar advokattitel men som har relevant 

yrkeslivserfarenhet, t.ex. som offentligt biträde i förvaltningsdomstol, som 

företrädare för barn och unga i andra processuella sammanhang eller 

genom annat relevant arbete på en advokatbyrå eller en juristfirma där man 

regelbundet biträder barn och unga. Det kan normalt inte anses lämpligt 

att nyutexaminerade jurister som precis har tillträtt en anställning på 

advokatbyrå eller juristfirma uppträder som offentliga biträden för barn i 

mål enligt denna lag. 

Kravet på att den som ska förordnas även i övrigt ska vara särskilt 

lämplig för uppdraget innebär att rätten vid lämplighetsbedömningen ska 

ta hänsyn även till andra omständigheter än relevanta kunskaper och 

erfarenheter. Det offentliga biträdet bör ha förmåga att sätta sig in i barnets 

situation och att kunna kommunicera med barnet på ett lättförståeligt och 

anpassat sätt. Dessutom bör uppdraget utövas så att barnets bästa sätts i 

främsta rummet och – i den mån som förutsättningar finns för det – hänsyn 

tas till barnets egen vilja. Kravet på att biträdet även i övrigt ska vara 

särskilt lämpligt innebär också att om det tilltänkta biträdet förvisso 

uppfyller kraven på kunskap och erfarenhet men har uppvisat dåligt 

omdöme eller agerat olämpligt, bör han eller hon inte förordnas. 

Lämplighetskraven gäller även när ett gemensamt biträde förordnas för 

barnet och dennes vårdnadshavare. 

När offentligt biträde förordnas ska lagen (1996:1620) om offentligt 

biträde tillämpas. Av 5 § följer att bestämmelserna i 26–29 §§ rättshjälps-

lagen (1996:1619) om förordnande och byte av rättshjälpsbiträde och om 

ersättning till rättshjälpsbiträde ska tillämpas i fråga om offentligt biträde. 

I 26 § rättshjälpslagen anges att till rättshjälpsbiträde får förordnas en 

advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är 

lämplig för uppdraget. De särskilda lämplighetskraven gäller utöver de 

lämplighetskrav som följer av 26 § rättshjälpslagen. (jfr prop. 1996/97:9 s. 

216 och prop. 2020/21:35 s. 33 och 34). 

Av tredje stycket framgår att gemensamt biträde endast får förordnas om 

det inte finns motstridiga intressen mellan dem som biträde ska förordnas 

för. Att det i allmänhet föreligger motstridiga intressen mellan vårdnads-

havarna i mål och ärenden enligt denna lag torde vara vanligt förekom-

mande. Det innebär att varje vårdnadshavare i regel ska förordnas ett eget 

biträde. Det är även viktigt att ha med sig att barn i många fall har egna 

intressen i fråga om placeringen i skyddat boende och inte nödvändigtvis 

har samma intresse som den vårdnadshavare som vill att barnet placeras i 

skyddat boende. Även för barnet finns det därför i många fall skäl att 

förordna ett eget biträde. Däremot torde gemensamma barn i en syskon-

skara ofta kunna förordnas gemensamt biträde. Det är dock inte uteslutet 

att motstridiga intressen också kan finnas mellan syskon. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.16. 
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 11 § Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ärenden 

hos socialnämnden förordnas offentligt biträde av förvaltningsrätten. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om beslut om offentligt biträde. 

Enligt bestämmelsen ska offentligt biträde förordnas av den allmänna 

förvaltningsdomstol som handlägger målet. I ärenden hos socialnämnden 

förordnas biträdet av förvaltningsrätten. Av allmänna förvaltningsrättsliga 

bestämmelser följer vilken förvaltningsrätt som ska förordna biträdet. Det 

ankommer på socialnämnden att med eget yttrande överlämna en ingiven 

ansökan om biträde till förvaltningsrätten. Nämnden har även skyldighet 

att anmäla behovet av offentligt biträde även om någon ansökan inte har 

gjorts. Frågan om offentligt biträde bör tas upp så snart som möjligt. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.16. 

Vissa beslut gäller omedelbart 

12 § Beslut om omedelbar placering gäller omedelbart. 

Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart om nämnden 

inte bestämmer något annat. 

Rätten får bestämma att andra beslut som rätten har meddelat ska gälla 

omedelbart. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om verkställighet av beslut enligt 

lagen. 

Första stycket slår fast att beslut om omedelbar placering kan verkställas 

genast. Detta gäller också om det är rätten som beslutat om omedelbar 

placering. 

Av andra stycket framgår att även andra beslut än omedelbar placering 

som fattas av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart och 

således kan verkställas utan att invänta att beslutet får laga kraft. Social-

nämnden kan dock i ett enskilt fall besluta att ett sådant beslut inte ska 

gälla omedelbart.  

När det gäller rättens beslut med stöd av denna lag, utom vad gäller 

omedelbar placering, får rätten enligt tredje stycket i varje enskilt fall 

överväga behovet av att beslutet ska kunna verkställas omedelbart. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.14. 

Handräckning av Polismyndigheten 

13 § Polismyndigheten ska lämna hjälp för att på begäran av socialnämnden eller 

någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om 

placering eller omedelbar placering med stöd av denna lag. 

 

Paragrafen reglerar handräckning i ärenden om placering i skyddat boende 

enligt lagen. 

Enligt bestämmelsen ska Polismyndigheten lämna hjälp för att på be-

gäran av socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnd-

en har förordnat genomföra beslut om placering eller omedelbar placering 

med stöd av denna lag. 

Socialnämnden ansvarar för verkställigheten av beslut om placering och 

omedelbar placering enligt denna lag.  
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För att beslut ska kunna fattas med nödvändig skyndsamhet har även en 

ledamot eller en tjänsteman som nämnden har förordnat getts befogenhet 

att påkalla hjälp av Polismyndigheten. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.14. 

 
14 § En begäran enligt 13 § får göras endast om 

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan 

utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ polislagen 

(1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga skäl. 

 

Paragrafen anger under vilka förutsättningar socialnämnden eller för-

ordnad ledamot eller tjänsteman får begära hjälp från Polismyndigheten. 

Det är socialnämnden eller den förordnade ledamoten eller tjänste-

mannen som har att pröva om förutsättningar föreligger för att begära 

hjälp. 

Enligt första punkten får en begäran göras om det på grund av särskilda 

omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att de 

särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ polislagen (1984:387) 

behöver tillgripas. Bestämmelserna i polislagen reglerar i vilka situationer 

en polisman får använda våld och handfängsel för att genomföra en 

tjänsteåtgärd. Möjligheten att begära hjälp från Polismyndigheten är i 

första hand tänkt att tillämpas om det finns någon särskild omständighet 

som ger anledning att befara att den vårdnadshavare som inte samtycker 

till placeringen i skyddat boende enligt denna lag kommer att sätta sig till 

motvärn eller om han eller hon har uttalat hot i samband med tidigare 

ingripanden. Något hinder för att begära handräckning om det finns någon 

särskild omständighet som ger anledning att befara att barnet kommer att 

sätta sig till motvärn och polisens tvångsbefogenheter behöver tillgripas 

föreskrivs i och för sig inte i bestämmelsen, men den möjligheten bör 

användas med försiktighet och med särskild hänsyn till den situation som 

vårdnadshavarna och barnet befinner sig i. Detsamma gäller om barnet 

lämnar det boende där han eller hon enligt nämndens bestämmande ska 

vistas i. Vid beslut enligt denna lag ska enligt 1 kap. 3 § vad som är bäst 

för barnet vara avgörande. 

Enligt andra punkten ska hjälp kunna begäras i andra fall där det finns 

synnerliga skäl. Det kan exempelvis röra sig om situationer där det finns 

en överhängande risk för att barnet skadar sig själv så att man inte kan 

avvakta med att verkställigheten löses på annat sätt (jfr prop. 2016/17:57 

s. 77). 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.14. 

 
15 § Den som begär hjälp enligt 13 § ska utan hinder av sekretess lämna den 

verkställande myndigheten de uppgifter om barnet eller närstående till barnet som 

behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden. 

 

Paragrafen reglerar uppgiftsskyldigheten för den som begär hjälp enligt 

13 §. 

Bestämmelsen innebär att den som begär hjälp utan hinder av sekretess 

ska lämna Polismyndigheten de uppgifter som behövs för planeringen och 

genomförandet av åtgärden. Med hänsyn till att handräckning bara får ske 
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 om Polismyndighetens tvångsbefogenheter behövs, bör utgångspunkten 

vara att uppgiftsskyldigheten omfattar de uppgifter som utgör grunden för 

handräckningsbegäran, dvs. i första hand information som kan läggas till 

grund för säkerhetsbedömningen. Det kan dock också finnas behov av att 

lämna särskild information som behövs för att Polismyndigheten ska 

kunna bemöta de personer som berörs av handräckningen på ett lämpligt 

sätt. Informationen ska i första hand röra den aktuella situationen. Upp-

gifter om en persons tidigare beteenden kan dock vara relevanta för att 

bedöma exempelvis våldsbenägenhet. 

Uppgiftsskyldigheten innebär att den som begär hjälp utan uppmaning 

ska lämna uppgifterna. I första hand avgör den som begär hjälp vilken 

information som är nödvändig att lämna över. Med hänsyn till att det är 

Polismyndighetens behov av information som ska tillgodoses, ska den som 

begär hjälp därutöver på begäran lämna kompletterande uppgifter (jfr 

prop. 2016/17:57 s. 76). 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.14. 

8 kap. Bestämmelser om överklagande 

1 § Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, när 

nämnden  

1. med stöd av lagen har beslutat om fortsatt placering i skyddat boende, eller 

2. med stöd av 4 kap. 4 § har beslutat om umgänge eller beslutat att barnets 

vistelseort inte ska röjas. 

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas. 

 

Paragrafen anger vilka av socialnämndens beslut som kan överklagas. 

Av första stycket första punkten följer att beslut som socialnämnden 

fattar om fortsatt placering efter omprövning enligt 4 kap. 2 § och efter det 

att den enskilde begärt att placeringen ska avslutas får överklagas. Klago-

rätten avser även det fall när nämnden förklarar placeringen avslutad. 

Av första stycket andra punkten följer att beslut som socialnämndens 

fattat om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort med 

stöd av 4 kap. 4 § får överklagas.  

Några andra beslut som socialnämnden fattar enligt denna lag får inte 

överklagas, vilket tydliggörs i andra stycket. Bestämmelsen innebär också 

ett förbud mot laglighetsprövning. 

Besluten överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I förvaltningslagen 

(2017:900) och förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser 

om vem som får överklaga ett beslut. Vilken domstol som besluten ska 

överklagas till framgår av 14 § lag (1971:289) om allmänna förvaltnings-

domstolar. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.17. 

 
2 § Förvaltningsrättens beslut enligt 3 kap. 6 § andra stycket om förlängd 

ansökningstid får inte överklagas. 

 

Paragrafen anger att förvaltningsrättens beslut om förlängd ansökningstid 

inte får överklagas. 

I fråga om rätten att klaga på beslut av en allmän förvaltningsdomstol 

finns bestämmelser i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Enligt 33 § 
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förvaltningsprocesslagen överklagas förvaltningsrättens beslut till kam-

marrätten. Kammarrättens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdom-

stolen. I denna lag anses det dock inte finnas skäl att medge fullföljd av 

förvaltningsrättens beslut om förlängd ansökningstid. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.17.  

13.2 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

6 kap. 

13 a § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den 

ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får 

vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till 

barnets bästa och åtgärden gäller 

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453), 

3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första 

stycket socialtjänstlagen eller 

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock 

bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft. 

I lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat 

boende finns bestämmelser om vårdnadshavares bestämmanderätt när ett barn är 

placerat i skyddat boende. 

 

Paragrafen ger socialnämnden möjlighet att besluta att vissa åtgärder inom 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten får vidtas trots att barnets 

vårdnadshavare inte är överens om det. 

Ett nytt fjärde stycke införs med en upplysningsbestämmelse om att 

kompletterande bestämmelser om vårdnadshavares bestämmanderätt när 

ett barn är placerat i ett skyddat boende finns i lagen (0000:000) med 

särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat boende. Se 

kommentaren till 5 kap. 1 § den lagen.  

13.3 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

36 kap. 

5 § Den som till följd av 15 kap. 1 eller 2 §, 16 kap. 1 § eller 18 kap. 5, 6 eller 7 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestämmelse, till vilken 

det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som 

vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars verksamhet uppgiften har 

inhämtats, har gett sitt tillstånd. 

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, 

psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och deras 

biträden samt auktoriserade patentombud och deras biträden såvitt avser 
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 patenträttsliga angelägenheter enligt 2 § 1 lagen (2010:1052) om auktorisation av 

patentombud, får höras som vittnen om något som i denna deras yrkesutövning 

anförtrotts dem eller som de i samband därmed har erfarit, endast om det är 

medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. 

Medlare enligt denna balk, 6 kap. 18 a § föräldrabalken, lagen (1973:188) om 

arrendenämnder och hyresnämnder eller lagen (2011:860) om medling i vissa 

privaträttsliga tvister och deras biträden, får höras som vittnen om vad som 

anförtrotts dem vid medlingen eller som de i samband därmed erfarit, endast om 

det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till 

det. Den som till följd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen inte får 

lämna uppgifter som avses där får höras som vittne om dem endast om det är 

medgivet i lag eller den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det. 

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad som 

anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det. 

Trots det som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyldighet att vittna för 

1. advokater och deras biträden, dock inte försvarare, i mål angående brott för 

vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, 

2. andra än försvarare och advokater samt deras biträden i mål angående brott 

som avses i 10 kap. 21 och 23 §§ offentlighets- och sekretesslagen, och 

3. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen i mål 

enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag, lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (0000:000) med särskilda 

bestämmelser om placering av barn i skyddat boende. 

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund har 

motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller hon har 

erfarit under bikt eller enskild själavård. 

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 

3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden som 

tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i 3 kap. 4 § 

tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen. 

Om någon enligt det som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne om ett 

visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som under 

tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning. 

 

Paragrafen behandlar det s.k. frågeförbudet. 

Paragrafen ändras som en följd av att lagen (0000:000) med särskilda 

bestämmelser om placering av barn i skyddat boende införs. I andra 

stycket finns bestämmelser om att personer som tillhör vissa yrkes-

kategorier får höras som vittne om sådant som i deras yrkesutövning 

anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit endast om det är 

medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker 

till det. I fjärde stycket görs undantag från detta frågeförbud för de som 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) är skyldiga att anmäla till social-

nämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 

barn far illa. Undantaget gäller vittnesmål i mål enligt 5 kap. 2 § eller 

6 kap. 6, 13 eller 14 § socialtjänstlagen eller enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. I stycket görs ett tillägg så att 

bestämmelsen också omfattar mål enligt den nya lagen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.3. 
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13.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) 

om allmänna förvaltningsdomstolar 

18 § En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam 

1. vid åtgärder som endast avser måls beredande, 

2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan 

förvaltningsrätt, 

3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning eller annat 

uppenbart förbiseende, och 

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål. 

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt, 

är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte 

innefattar prövning av målet i sak. 

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag 

att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av någon annan som har 

tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän 

förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen kan med 

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta. 

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av 

1. mål av enkel beskaffenhet, 

2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarandelagen 

(2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om en 

uppgifts eller handlings undantagande från kontroll enligt skatteförfarandelagen 

eller någon annan skatteförfattning, 

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 och 6 a §§ lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård vid en låsbar enhet enligt 

15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om vård i 

enskildhet enligt 15 d § samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § 

samma lag, mål om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § samma lag, mål om 

omedelbar placering enligt 3 kap. 1 § lagen (0000:000) med särskilda 

bestämmelser om placering av barn i skyddat boende, mål om omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 

mål om vård i enskildhet enligt 34 a § samma lag, mål om avskildhet enligt 34 b § 

samma lag, mål om vård vid en låsbar enhet enligt 14 § lagen (1998:603) om 

verkställighet av sluten ungdomsvård, mål om vård i enskildhet enligt 14 a § 

samma lag, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig isolering 

enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § första stycket och 

33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket 

3–5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats med särskild 

utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om 

förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt strafftidslagen 

(2018:1251), mål enligt fängelselagen (2010:610) och mål enligt lagen (1963:193) 

om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet 

av straff m.m., 

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär skatt eller om 

anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna, 

5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) 

om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling 

av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet, 

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock endast 

om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av 

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, 

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och 

8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311) om 

valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. 
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Paragrafen reglerar i vilka mål och ärenden som förvaltningsrätten är 

domför med endast en lagfaren domare. 

Paragrafen ändras som en följd av att det införs en reglering om omedel-

bar placering i den nya lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser om 

placering av barn i skyddat boende. Ändringen görs i fjärde stycket tredje 

punkten och innebär att förvaltningsrätten är domför med en lagfaren 

domare ensam i mål om omedelbar placering. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.6. 

13.5 Förslaget till lag om ändring i 

folkbokföringslagen (1991:481) 

9 § En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart av 

1. befattning som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda som 

politiskt sakkunnig inom Regeringskansliet, 

2. tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,  

3. vård vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller vård av 

missbrukare, eller 

4. vistelse i skyddat boende. 

En person som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en fastighet där han 

eller hon med tillämpning av första stycket inte ska anses bosatt, anses bosatt på 

den fastighet som han eller hon med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan 

anses ha sin starkaste anknytning till. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att vissa tillfälliga vistelser inte 

ska anses leda till ändrad bosättning. 

Paragrafen ändras med anledning av att skyddat boende regleras som en 

insats i socialtjänstlagen (2001:453). I första stycket fjärde punkten, som 

är ny, läggs vistelse i skyddat boende till. Den som vistas i skyddat boende 

genom ett beslut med stöd av socialtjänstlagen eller lagen (0000:000) med 

särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat boende ska således 

inte anses bosatt där, utan ska anses bosatt på den fastighet som han eller 

hon med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses ha sin starkaste 

anknytning till. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.7. 

13.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade 

16 d § En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd 

av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i 

1. familjehem, stödboende, hem för vård eller boende enligt 6 kap. social-

tjänstlagen (2001:453). 

2. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller tredje 

stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller 

3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § 

första stycket 2 socialtjänstlagen. 
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En kommun har även ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd 

av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i skyddat boende enligt 6 kap. 

socialtjänstlagen. 

 

Paragrafen anger i vilka situationer som en kommun behåller ansvaret för 

en persons rätt till insatser enligt lagen när en kommun i en annan kommun 

har verkställt ett beslut om någon av de boendeinsatser enligt socialtjänst-

lagen som anges i paragrafens första till tredje punkt.  

I ett nytt andra stycke utökas kommunens ansvar för insatser enligt lagen 

till att även gälla när en person till följd av kommunens beslut är bosatt i 

ett skyddat boende i en annan kommun. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 

13.7 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 

(2001:453) 

1 kap. 

4 § Bestämmelser om placering av barnet i skyddat boende utan samtycke finns i 

lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat 

boende. 

 

Paragrafen, som är ny, upplyser om att det finns bestämmelser i om 

placering utan samtycke i lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser 

om placering av barn i skyddat boende. 

2 a kap. 

4 § En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av 

ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i 

1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, 

2. hem för vård eller boende, i skyddat boende eller i stödboende enligt 6 kap., 

3. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller tredje 

stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2, 

4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § 

första stycket 2, 

5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 § 8 

eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller 

6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes 

bosättningskommun. 

 

Paragrafen reglerar kommunernas ansvar för stöd och hjälp enligt lagen 

gentemot enskilda som till följd av ett beslut av kommunen vistas i vissa 

särskilt angivna boendeformer i en annan kommun 

I första stycket andra punkten läggs skyddat boende till som en sådan 

boendeform. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 
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 3 kap. 

2 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens 

sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre 

bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler 

och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. 

Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas 

för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre, 

de som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående och andra grupper 

som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden ska i sin verksamhet 

främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. 

 

Paragrafen reglerar socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen. 

Socialnämnden ska ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att 

skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för olika grupper som 

behöver samhällets särskilda stöd. I paragrafens andra stycke tydliggörs 

genom ett tillägg att de som utsatts för våld av en närstående är en sådan 

grupp som behöver samhällets särskilda stöd. Socialnämnden ska i denna 

verksamhet främja den enskildes rätt till bl.a. bostad. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.4. 

5 kap. 

1 d § Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i 

fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet eller som är 

placerade i ett skyddat boende. Om det är möjligt bör organisationer som 

företräder dessa barn och unga eller deras närstående ges möjlighet att lämna 

synpunkter på innehållet i överenskommelsen. 

 

Paragrafen reglerar en skyldighet för kommuner och regioner att komma 

överens om ett samarbete när det gäller barn och unga som vårdas utanför 

det egna hemmet. 

Paragrafen omfattar barn och unga som vårdas med stöd av social-

tjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga i familjehem, hem för vård eller boende, eller stödboende 

vård i jourhem och vård i särskilda ungdomshem (se prop. 2016/17:59 s. 

50). En motsvarande bestämmelse finns 16 kap. 3 § hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30). 

Bestämmelsen ändras så sätt även barn som är placerade i ett skyddat 

boende omfattas. Bestämmelsen gäller således barn som är placerade i 

skyddat boende med stöd av socialtjänstlagen eller med stöd av lagen 

(0000:000) med särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat 

boende. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. 

6 kap. 

1 a § Socialnämnden ska sörja för att den som behöver stöd och skydd till följd av 

hot, våld eller andra övergrepp kan tas emot i ett skyddat boende. 
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Paragrafen, som är ny, reglerar socialnämndens ansvar för att den som 

behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp kan tas 

emot i ett skyddat boende. 

Med hot, våld eller andra övergrepp avses i första hand brottsliga 

gärningar som någon systematiskt utsätter en annan person för, t.ex. av det 

slag som omfattas av 4 kap. 4 a § brottsbalken grov fridskränkning och 

grov kvinnofridskränkning (jfr prop. 1997/98:55 s. 137). Fridskränknings-

brotten omfattar brott mot liv och hälsa (3 kap. BrB), brott mot frihet och 

frid (4 kap.), förtal och grovt förtal (5 kap. 1 eller 2 §), sexualbrott (6 kap.), 

skadegörelsebrott (12 kap.) och överträdelse av kontaktförbud samt 

överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning (24 § lagen 

[1988:688] om kontaktförbud). Uttrycket ”hot, våld eller andra övergrepp” 

motsvarar till sitt innehåll även uttrycket ”våld och andra övergrepp” i 

3 kap. 2 § andra stycket och 5 kap. 11 § andra och fjärde styckena social-

tjänstlagen, men med det förtydligandet att hot uttryckligen omfattas. 

Det kan röra sig en eller flera handlingar, exempelvis olika former av 

våld, sexuella övergrepp eller hot om våld eller övergrepp. Det kan även 

omfatta handlingar som inte utgör brott men som leder till en livssituation 

som präglas av ett mönster av utsatthet och därför kan behöva beaktas i 

helhetsbedömningen, t.ex. verbala kränkningar, isolering från familj, 

vänner eller omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell 

utpressning. Ansvaret att ge stöd och hjälp är oberoende av om det gjorts 

någon polisanmälan eller inte.  

Den som utsatts för brott som inte avser våld i nära relationer kan också 

behöva stöd och skydd i skyddat boende, och bestämmelsen gäller även 

dem. Det kan t.ex. gälla personer som utsatts för människohandel eller 

befunnit sig i prostitution. 

Insatsen skyddat boende beviljas efter en behovsprövning enligt 

4 kap. 1 §. 

Bestämmelsen gäller såväl vuxna som barn. I 6 d § finns dock en 

särskild bestämmelse om att barn endast får placeras i ett skyddat boende 

tillsammans med en vuxen vårdnadshavare, se kommentaren till den 

bestämmelsen. 

Vid en placering av ett barn i skyddat boende behöver vårdnadshavarnas 

samtycke utredas. En frivillig placering med stöd av socialtjänstlagen 

förutsätter samtycke från båda vårdnadshavarna och, om barnet är över 

15 år, barnet självt. Huruvida samtycke saknas från den vårdnadshavare 

som inte placeras tillsammans med barnet får avgöras i varje enskilt fall. I 

lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser om placering av barn i 

skyddat boende finns bestämmelser om skyddat boende för medföljande 

barn när den ena vårdnadshavaren inte samtycker till placeringen, se mer 

om detta i kommentaren till den lagen. 

Vid behovsbedömningen för barn bör utgångspunkten vara att om en 

ensam vårdnadshavare bedöms ha ett behov av skydd och därmed beviljas 

skyddat boende så har minderåriga barn som bor tillsammans med 

vårdnadshavaren i regel också ett sådant skyddsbehov. Detsamma gäller 

om barnet står under gemensam vårdnad och den skyddsökande 

vårdnadshavaren söker skydd från den andre vårdnadshavaren. 

Omständigheterna i det enskilda fallet är dock avgörande för 

bedömningen. Även i andra fall är omständigheterna i det enskilda fallet 

avgörande för att bedöma barnets behov av skydd.  
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 Bedömningen bör baseras på det som kommer fram i nämndens 

utredning enligt 11 kap. 2 §. Uppgifter som är relevanta att beakta är 

vårdnadshavarnas och, när så är möjligt, barnets berättelse om det 

inträffade, uppgifter om barnet från exempelvis skola, förskola eller hälso- 

och sjukvård. Det kan också finnas relevanta uppgifter från Polis-

myndigheten, även utan att någon polisanmälan behöver ha gjorts. Av 

11 kap. 10 § tredje stycket följer att barn oavsett ålder får höras utan 

vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. 

Enligt 11 kap. 10 § ska barnets åsikter och inställning tillmätas betydelse 

i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Det kan vid 

bedömningen av barnets utsaga finnas anledning att beakta att barnet kan 

hamna i en lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.  

 
2 § Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem, hem för vård 

eller boende, stödboenden och skyddade boenden. Enligt 3 § ska dock behovet av 

vissa hem tillgodoses av staten. 

 

Paragrafen reglerar kommunens ansvar för att det finns tillgång till 

familjehem, hem för vård eller boende och stödboenden. 

Paragrafen ändras så att kommunen på motsvarande sätt ansvarar för 

tillgången till skyddade boenden. 

Ansvaret innebär inte att varje kommun måste driva ett skyddat boende 

i egen regi. Behovet kan t.ex. tillgodoses genom att kommunen samverkar 

med andra kommuner. Kommunen kan även överlämna genomförandet av 

insatsen skyddat boende till enskilda verksamheter (se 2 kap. 5 § och 

13 kap. 1 § andra stycket). 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

 
4 § Vård i familjehem, hem för vård eller boende, stödboende och skyddat boende 

ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses 

i 3 §. 

 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att vård i familjehem, hem för 

vård eller boende och i stödboende ska bedrivas i samråd med social-

nämnden. 

Paragrafen ändras på så sätt att motsvarande gäller för skyddade 

boenden. Det innebär att den enskildes vistelse i det skyddade boendet ska 

planeras i samråd med nämnden. Vidare bör nämnden hållas underrättad 

om i varje fall alla större förändringar i den enskildes förhållanden under 

vistelsen (se prop. 1979/80:1 s. 536). Skulle den socialnämnd som beslutat 

om skyddat boende även genomföra insatsen i egen regi, blir bestäm-

melsen inte tillämplig. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.2. 

  
6 d § Socialnämnden får besluta att ett barn ska placeras i ett sådant skyddat 

boende som avses i 1 a § endast om barnet placeras där tillsammans med en vuxen 

vårdnadshavare som också beviljas insatsen. 

Bestämmelser om placering av barn i skyddat boende när samtycke saknas från 

en av vårdnadshavarna finns i lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser om 

placering av barn i skyddat boende. 
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Paragrafen, som är ny, anger särskilda förutsättningar för när social-

nämnden får besluta att placera ett barn i skyddat boende.  

Av första stycket följer att ett barn endast får placeras i ett skyddat 

boende om barnet placeras där tillsammans med en vuxen vårdnadshavare 

som också beviljas insatsen. Den vårdnadshavare som barnet placeras 

tillsammans med ska vara i behov av ett skyddat boende och beviljas 

insatsen, se kommentaren till 1 a §. Bestämmelsen gäller både när 

vårdnadshavaren är ensam vårdnadshavare och när barnet står under 

gemensam vårdad av två vårdnadshavare. Att det i bestämmelsen anges att 

barnet ska placeras tillsammans med en vårdnadshavare utesluter givetvis 

inte att barnet kan placeras tillsammans med båda vårdnadshavarna om 

båda vårdnadshavarna är i behov av skyddat boende tillsammans. Barnet 

ska beviljas insatsen efter en behovsprövning enligt 4 kap. 1 §. 

Att barn och vårdnadshavare ska placeras tillsammans innebär att de ska 

vistas på samma skyddade boende. 

Eftersom ett barn endast kan placeras tillsammans med en vårdnads-

havare är insatsen inte en insats för barn som ensamma har behov av ett 

stöd, skydd eller boende utanför det egna hemmet. Om ett barn har ett 

behov av stöd och skydd men inte barnets vårdnadshavare, ska 

socialnämnden utreda barnets situation och överväga andra alternativ, 

såsom placering i jourhem, familjehem eller hem för vård eller boende. 

Också om en närstående, som inte är vårdnadshavaren till barnet, söker 

skyddat boende för sig och barnet ska socialnämnden utreda barnets 

förhållanden och överväga andra alternativ för barnet. 

Av bestämmelsen följer vidare att vårdnadshavaren ska vara vuxen. 

Följaktligen ska socialnämnden överväga andra insatser även när en 

minderårig vårdnadshavare är i behov av stöd och skydd till följd av hot, 

våld eller andra övergrepp. 

Vid en placering av ett barn i skyddat boende behöver vårdnadshavarnas 

inställning till en placering utredas. En placering i enlighet med be-

stämmelsen förutsätter samtycke från vårdnadshavarna, och om barnet är 

över 15 år, av barnet självt (se 11 kap. 10 §). 

I andra stycket finns en upplysningsbestämmelse om att det finns 

bestämmelser om placering utan samtycke i lagen (0000:000) med 

särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat boende. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.2. 

 
7 § Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, 

annat enskilt hem, stödboende, skyddat boende eller hem för vård eller boende 

1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma 

uppväxtförhållanden, 

2. verka för att de får lämplig utbildning, 

3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver, 

4. lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de 

behöver. 

 

Paragrafen anger ett antal skyldigheter som socialnämnden har gentemot 

barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, i ett annat enskilt hem, stöd-

boende eller hem för vård eller boende. 

Paragrafen ändras på så sätt att också barn i skyddade boenden omfattas. 

Bestämmelsen innebär dock inte att socialnämnden övertar vårdnads-
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 havarnas ansvar över barnet eller övertar andra huvudmäns ansvar för t.ex. 

skolgång och hälso- och sjukvård (se prop. 2012/13:10 s. 74 ff.).  

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.3. 

 
7 a § Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, 

stödboende, skyddat boende eller hem för vård eller boende lämna dem som vårdar 

sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver. 

 

Paragrafen reglerar socialnämndens skyldighet att lämna dem som vårdar 

barn i familjehem, jourhem, stödboende, skyddat boende eller hem för 

vård eller boende råd, stöd och annan hjälp. 

Paragrafen ändras på så sätt att också skyddade boenden omfattas. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.3. 

 
7 b § Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett 

familjehem, jourhem, stödboende, skyddat boende eller hem för vård eller boende 

främst genom 

1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, 

2. enskilda samtal med barnet eller den unge, 

3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och 

4. samtal med vårdnadshavarna. 

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, 

utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra 

närstående. 

 

Paragrafen reglerar socialnämndens skyldighet att följa barn och unga i 

familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende. 

I första stycket läggs skyddat boende till, vilket innebär att social-

nämndens skyldighet gäller också barn och unga som vistas i sådana 

boenden. Skyldigheten gäller såväl när ett barn placerats där på frivillig 

väg med stöd av socialtjänstlagen som när ett barn placerats där med stöd 

av lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser om placering av barn i 

skyddat boende. Bestämmelsen innebär också en skyldighet att följa unga 

vuxna som är placerade utanför det egna hemmet, vilket innebär att även 

för unga vuxna som beviljas insatsen skyddat boende har socialnämnden 

ett ansvar för att följa. 

I 7 c § finns bestämmelser om att socialnämnden ska ute se en särskild 

socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge 

i det skyddade boendet, se kommentaren till den bestämmelsen. 

När det gäller tredje punkten i första stycket – att samtal ska hållas med 

den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem – hålls dessa 

samtal lämpligen med den personal som är utsedd vid boendet att ansvara 

för barnets eller den unges vistelse i det skyddade boendet eller med den 

personal vid boendet som har regelbunden kontakt med barnet eller den 

unge i dennes vardag där. 

Av andra stycket följer att barnets eller den unges hälsa, utveckling, 

sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra 

närstående särskilt ska uppmärksammas. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.3. 
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7 c § När vård ges i ett familjehem, stödboende, skyddat boende eller hem för vård 

eller boende, ska det finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för 

kontakterna med barnet eller den unge. 

Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den 

omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål. 

 

Paragrafen reglerar socialnämndens ansvar att garantera att det under hela 

den tid barnet eller den unge ges vård i ett familjehem, stödboende eller 

hem för vård eller boende finns en särskilt utsedd socialsekreterare som 

har att ansvara för kontakterna med barnet eller den unge. 

I första stycket läggs skyddat boende till så att en särskild social-

sekreterare ska utses också för barn och unga i skyddade boenden. En 

särskild socialsekreterare ska utses såväl när ett barn placerats där på 

frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen som när ett barn placerats där 

med stöd av lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser om placering 

av barn i skyddat boende. En särskild socialsekreterare ska också utses när 

en ung vuxen beviljas insatsen skyddat boende. 

I andra stycket regleras omfattningen av kontakterna med barnet eller 

den unge. En viktig beståndsdel i möjligheten att skapa en god relation 

med barnet eller den unge är att den ansvariga socialsekreteraren genomför 

regelbundna besök i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller 

den unges behov och önskemål. Socialsekreteraren ska enligt 6 kap. 7 b § 

dessutom föra enskilda samtal med barnet eller den unge. 

När det gäller kontakt med ett barns vårdnadshavare och föräldrar bör 

det avgöras utifrån förutsättningar i varje enskilt fall om det är barnets 

särskilda socialsekreterare som ska sköta den kontakten eller om det är 

mer lämpligt att någon annan socialsekreterare har den (se prop. 

2012/13:10 s. 79 och 80). 

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.3. 

 
8 § Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska 

socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande 

behövs och hur vården bör inriktas och utformas. 

Detsamma gäller när ett barn är placerat i ett skyddat boende. 
 

Paragrafen reglerar socialnämndens ansvar att minst var sjätte månad 

överväga om ett barns vård utanför det egna hemmet fortfarande behövs. 

För att det inte ska råda någon tvekan om att detta också gäller barn som 

är placerade i skyddat boende med stöd av denna lag tydliggörs att 

bestämmelsen också gäller barn i skyddat boende i ett nytt andra stycke.  

Övervägandet innebär att den tjänsteman vid förvaltningen som har den 

närmare uppsikten över placeringen minst en gång i halvåret ska anmäla 

till nämnden hur barnets förhållanden utvecklar sig. Avsikten med 

anmälan är inte att den alltid ska leda fram till ett formellt beslutsför-

farande. Det är först när nämnden finner anledning att ifrågasätta behovet 

av en fortsatt placering som en prövning i nämnden ska ske (jfr prop. 

1989/90:28 s. 114 och 115). 

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.4. 
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 7 kap. 

1 § Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får 

inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva 

1 verksamhet i form av stödboende, skyddat boende eller hem för vård eller 

boende enligt 6 kap., 

2. verksamhet i form av boende som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra 

stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket, 

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård, 

4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad 

del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs, 

5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och 

jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar 

emot barn, eller 

6. hemtjänst. 

Kommun och region som driver verksamhet som avses i första stycket 1–4 och 

6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan 

verksamheten påbörjas. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och anmälnings-

plikt för särskilt angivna verksamheterna inom socialtjänstens område. 

I första stycket läggs skyddat boende till, vilket innebär att ett bolag, en 

förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ måste ha 

tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att yrkesmässigt 

få bedriva skyddat boende enligt 6 kap. 1 a §. 

Av andra stycket följer att en kommun eller en region som driver 

skyddat boende ska anmäla verksamheten till IVO innan verksamheten 

påbörjas. 

Övergångsbestämmelsen till paragrafen behandlas nedan. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.2. 

 
3 a § Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som har 

placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, stödboende, skyddat 

boende eller sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket ska överlämnas 

för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen, när gallrings-

skyldigheten enligt 3 § första stycket inträder. 

När gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder ska handlingar i 

enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett representativt urval av 

kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett representativt urval av personer 

överlämnas för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen. 
 

Paragrafen innehåller bestämmelser om handlingarna i en personakt i 

särskilt angivna enskilda verksamheter inom socialtjänstens område. 

I första stycket läggs skyddat boende till, vilket innebär att handlingar i 

en personakt som avser barn som har placerats i ett skyddat boende som 

bedrivs i enskild verksamhet, ska överlämnas för bevarande till den 

socialnämnd som beslutat om insatsen när gallringsskyldigheten enligt 3 § 

första stycket inträder. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.2. 



  

  

 

242 

10 kap. 

4 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en särskild 

avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden som är en 

uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8–8 b och 11 a–13 §§ denna lag, 4, 6 och 

6 a §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 13 b och 13 c §§, 14 § tredje stycket, 

21, 22, 24, 26, 27, 31 b, 31 d, 31 i, 32 a, 32 b och 43 §§ lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 2 och 3 §§, 

4 § andra stycket, 6 kap. 1 § och 7 kap. 13 § lagen (0000:000) med särskilda be-

stämmelser om placering av barn i skyddat boende, samt 11 och 13 §§ lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras och 

beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.  

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om begränsade möjligheter att dele-

gera beslutsfattandet i särskilt angivna ärenden enligt socialtjänstlagen, 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen 

(1988:879) om vård av missbrukare i vissa fall. 

Av uppräkningen i första stycket framgår i vilka fall delegering endast 

får göras till förtroendevalda. Till uppräkningen i första stycket läggs 

bestämmelser i lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser om 

placering av barn i skyddat boende. Ändringarna innebär att be-

stämmelserna om begränsning av delegering även ska gälla beslut i ärend-

en om ansökan om placering i skyddat boende, ärenden om omedelbar 

placering i skyddat boende, ärenden om hur placeringen ska ordnas och 

var han eller hon ska vistas under placeringen, ärenden om omprövning av 

placeringsbeslutet, ärenden om övervägande om beslut om umgänges-

begränsning eller hemlighållande av vistelseort ska fortsätta att gälla, 

ärenden om att vården ska upphöra och ärenden om handräckning. 

Att ärenden om övervägande av om en frivillig placering av ett barn med 

stöd av socialtjänstlagen ska fortsätta också omfattas av bestämmelsen 

utan att någon ändring behöver göras, följer av att 6 kap. 8 § omfattas av 

uppräkningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.15. 

 
6 § Bestämmelser om rätt att i vissa fall fatta beslut i socialnämndens ställe finns i 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (0000:000) 

med särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat boende och lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

 

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det i lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall finns bestämmelser om rätt 

att fatta beslut i socialnämndens ställe. 

Lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser om placering av barn i 

skyddat boende läggs till i bestämmelsen. 

11 kap. 

3 § När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende, skyddat 

boende eller familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden 

avser att anordna (vårdplan). 
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 En vårdplan som gäller ett barn ska revideras senast när barnet har varit placerat 

i två år. Vårdplanen ska vid denna tidpunkt, om det inte möter särskilda hinder, 

särskilt avse barnets långsiktiga boende. Därefter ska vårdplanen revideras vid 

behov. 

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende, 

skyddat boende eller familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska 

genomföras (genomförandeplan). 

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra 

huvudmän har ansvar för. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att socialnämnden ska upprätta en 

vårdplan för den som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende 

eller familjehem och – när det gäller barn och unga – en genomförande-

plan. 

I första stycket läggs skyddat boende till. På motsvarande sätt som gäller 

för den som behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende 

eller familjehem, ska en vårdplan upprättas av socialnämnden när någon 

beviljas ett skyddat boende. Det innebär att en vårdplan ska upprättas för 

en vuxen person som beviljas insatsen. Det innebär också att en vårdplan 

ska upprättas för ett medföljande barn, oavsett om barnet placeras där på 

frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen eller med stöd av lagen 

(0000:000) med särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat 

boende. 

Av andra stycket framgår bl.a. att när ett barn varit placerat i två år ska 

vårdplanen revideras. En placering i skyddat boende är inte tidsbestämd. 

Det ligger dock i insatsens karaktär att placeringen är en tillfällig insats. I 

de allra flesta fall torde placeringen bli kortvarig. Det kan dock inte 

uteslutas att det skulle kunna förekomma fall där en placering blir mycket 

lång. Eftersom skyddat boende läggs till i första stycket gäller även andra 

stycket vid en sådan placering. 

Även i tredje stycket läggs skyddat boende till. På motsvarade sätt som 

gäller för barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, 

stödboende eller familjehem, ska en genomförandeplan upprättas för barn 

och unga vuxna i skyddat boende. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.1. 

 
3 a § Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om att ett 

barn eller en ung person i åldern 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna 

hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen 

(2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet. 

Detsamma gäller i anslutning till att en placering av ett barn eller en ung person 

i åldern 18–20 år i skyddat boende inleds. 

 

Paragrafen reglerar en skyldighet för socialnämnden att som huvudregel i 

anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, underrätta regionen 

om att ett barn eller ung person ska erbjudas en hälsoundersökning. 

Bestämmelser om en sådan hälsoundersökning finns i lagen (2017:209) 

om hälsoundersökning för barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet. 
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För att tydliggöra att bestämmelsen också gäller när ett barn eller ung 

person vistas i ett skyddat boende införs en bestämmelse om detta i andra 

stycket. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. 

 
4 b § Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att 

en placering med stöd av denna lag i ett familjehem, ett skyddat boende eller i ett 

hem för vård eller boende har upphört. Detsamma gäller ett barns situation efter 

det att en placering som beslutats med stöd av lagen (0000:000) med särskilda 

bestämmelser om placering av barn i skyddat boende har upphört. 

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i 

särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. 

Bestämmelser om uppföljning när vård enligt lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga upphör finns i 21 b och 21 c §§ den lagen. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering med stöd av socialtjänstlagen i ett familjehem 

eller ett hem för vård eller boende har upphört. 

I första stycket läggs skyddat boende till, vilket innebär att social-

nämnden på motsvarande sätt som efter en placering i familjehem eller 

hem för vård eller boende, får besluta om en uppföljning av en barns 

situation när en placering med stöd av socialtjänstlagen har upphört. I 

första stycket införs också en bestämmelse om att en uppföljning enligt 

bestämmelsen också får ske när en placering med stöd av lagen (0000:000) 

med särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat boende har 

upphört. 

Det kan exempelvis handla om att en våldsutsatt vårdnadshavare flyttar 

tillbaka till en våldsutövande förälder efter en vistelse tillsammans med 

barnet i skyddat boende. Utan att förhållandena enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, kan situationen för 

barnet bedömas vara sådan att det finns särskilt behov av nämndens stöd 

och skydd. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.5. 

12 kap. 

2 § Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § första 

stycket: 

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om 

faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, 

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om 

adoption, 

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har 

placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, familjehem, stödboende, 

skyddat boende, sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller annat 

enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har 

vårdnaden om barnet. 

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket 

föräldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet fyllt 

arton år. 
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 Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § av 

hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och i övriga 

kommuner beträffande ett representativt urval av personer. 

 

Paragrafen innehåller gallringsbestämmelser för vissa handlingar inom 

socialtjänstens område. 

I första stycket tredje punkten läggs skyddat boende till, vilket innebär 

att handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn 

har placerats eller tagits emot i ett skyddat boende inte får gallras med stöd 

av bestämmelserna i 1 § första stycket. Motsvarande gäller barn som har 

placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, familjehem, 

stödboende eller sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller 

i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon 

annan som har vårdnaden om barnet. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.2. 

 
10 § Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att 

socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar 

nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21–23 §§ samma lag följer att sekretess även i 

vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till 

en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller annan myndighet 

som har till uppgift att ingripa mot brottet. 

Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för att 

förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den 

paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar 

att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas till 

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte under vissa 

angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 b § samma lag framgår att sekretess inte 

heller hindrar att en uppgift som rör en enskild lämnas till Polismyndigheten eller 

Säkerhetspolisen i syfte att förebygga terroristbrottslighet under vissa angivna 

förutsättningar. Av 10 kap. 18 c § samma lag framgår dessutom att sekretess inte 

heller hindrar att en uppgift som rör en enskild eller en närstående till den enskilde 

lämnas till Polismyndigheten i syfte att förebygga våld eller andra övergrepp mot 

en närstående under vissa angivna förutsättningar. 

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas 

1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende, skyddat 

boende, stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en 

domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogde-

myndigheten eller Skatteverket, 

2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad folkbokföring 

enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), och  

3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att 

avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet. 

 

Paragrafen innehåller sekretessbrytande bestämmelser inom socialtjänsten 

område och upplysningar om att vissa bestämmelser i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) är tillämpliga. 

I tredje stycket första punkten läggs skyddat boende till, vilket innebär 

att offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om socialtjänst-

sekretess inte gäller uppgifter om huruvida någon vistas i ett skyddat 

boende om uppgiften begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polis-

myndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatte-

verket för ett särskilt fall. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.4. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har 

inletts före ikraftträdandet. 

3. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som 

före ikraftträdandet påbörjat verksamhet i form av sådant skyddat boende som 

avses i 7 kap. 1 § första stycket 1, ska senast den 1 november 2023 ansöka om 

tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad 

verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut i 

tillståndsärendet fått laga kraft. 

 

Av punkt 1 framgår att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2023. 

Av punkt 2 följer att i ärenden och mål om tillsyn av skyddade boenden 

som har inletts för ikraftträdandet ska inte de nya bestämmelserna 

tillämpas. 

Av punkt 3 följer att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse 

eller en enskild individ som påbörjat verksamhet i form av skyddat boende 

innan det att lagändringen om tillståndsplikt trätt i kraft, senast 

den 1 november 2023 måste ansöka om tillstånd för att få fortsätta verk-

samheten. Av övergångsbestämmelsen följer också att en verksamhet som 

påbörjats utan tillstånd endast får fortsätta fram till dess att ett slutligt 

beslut i tillståndsärendet fått laga kraft. 

Övervägandena finns i avsnitt 11. 

13.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:454) 

om behandling av personuppgifter inom 

socialtjänsten 

2 § I denna lag avses med socialtjänst 

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, den särskilda lagstiftningen 

om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare, och den särskilda 

lagstiftningen om placering av barn i skyddat boende utan samtycke, 

2. verksamhet som i annat fall enligt lag ska handhas av socialnämnd, 

3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse, 

4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå, 

5. verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, 

6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt 

lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl., 

8. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, och 

9. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa 

skador och dödsfall. 

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring 

och administration av verksamhet som avses i första stycket 1–9. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som avses med socialtjänst. 

I första stycket första punkten läggs den särskilda lagstiftningen om 

placering utan samtycke av barn i skyddat boende till i uppräkningen av 

vad som avses med socialtjänst. 

Övervägandena finns i avsnitt 9. 
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 13.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:171) 

om registerkontroll av personal vid vissa 

boenden som tar emot barn 

1 § Hem för vård eller boende, stödboenden eller skyddade boenden enligt 6 kap. 

socialtjänstlagen (2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte 

kontroll gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister 

och lagen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. 

Detsamma ska gälla den som, utan att det innebär anställning, erbjuds uppdrag, 

praktiktjänstgöring, volontärarbete eller liknande vid ett sådant hem under 

omständigheter liknande dem som förekommer vid en anställning inom verksam-

heten. 

Den som erbjuds en anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring, volontärarbete 

eller liknande vid ett sådant hem för vård eller boende, ett sådant stödboende eller 

ett sådant skyddat boende som sägs i första stycket, ska till den som erbjuder 

anställningen lämna utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. 

Skyldigheten att lämna utdrag ur register gäller dock inte om den som erbjuder 

anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen, volontärarbetet eller liknande 

själv inhämtar utdraget.  

Utdraget ska vara högst sex månader gammalt. I lagen om belastningsregister 

och lagen om misstankeregister finns bestämmelser om att regeringen får meddela 

föreskrifter om innehållet i sådana utdrag. 
 

Paragrafen innehåller bestämmelser om registerkontroll av särskilt an-

givna persongrupper i särskilt angivna verksamheter. 

I första stycket läggs skyddade boenden till, vilket innebär att skyddade 

boenden som tar emot barn, på motsvarande sätt som gäller för hem för 

vård eller boende och stödboenden, inte får anställa någon om inte kontroll 

har gjorts av honom eller henne i register som förs enligt lagen (1998:620) 

om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister. Det-

samma gäller den som, utan att det innebär anställning, erbjuds uppdrag, 

praktiktjänstgöring eller liknande vid ett skyddat boende under omstän-

digheter liknande de som förekommer vid en anställning inom verksam-

heten. För att klargöra att också volontärer i verksamheterna ska omfattas 

av kravet, läggs även volontärarbete till i första stycket. Även 

volontärarbetet ska likna de omständigheter som förekommer vid en an-

ställning inom den aktuella verksamheten, vilket innebär att volontärer 

som mycket tillfälligt, vid ett enstaka tillfälle, erbjuds volontärarbete inte 

omfattas. 

Även i andra och tredje styckena läggs skyddat boende och 

volontärarbete till, vilket innebär att den som erbjuds en anställning, 

uppdrag, praktiktjänstgöring, volontärarbete eller liknande vid ett hem för 

vård eller boende, ett stödboende eller ett skyddat boende som tar emot 

barn ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret till 

den som erbjuder anställningen. Ett sådant utdrag behöver dock inte 

lämnas om den som erbjuder anställningen, uppdraget, praktiktjänst-

göringen, volontärarbetet eller liknande själv inhämtar utdraget. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.3. 

 
2 § Trots bestämmelsen i 1 § får den som inom sex månader erbjuds en förnyad 

anställning hos samma arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på annat sätt 

delta i verksamheten anställas, anlitas eller erbjudas arbete, uppdrag, 
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praktiktjänstgöring, volontärarbete eller liknande utan att en registerkontroll enligt 

1 § första stycket utförs. I sådana fall behöver den enskilde inte heller lämna 

registerutdrag enligt 1 § andra stycket. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag för registerkontrollen 

för den som inom sex månader erbjuds en förnyad anställning hos samma 

arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på annat sätt delta i verksam-

heten. 

Bestämmelsen ändras på så sätt att volontärarbete läggs till. Undantaget 

gäller således även vid förnyat erbjudande om volontärarbete. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.3. 

 
3 § På begäran av den som lämnat ett registerutdrag ska det återlämnas i original. 

Utdrag eller kopia därav ska dock avseende den som erhåller anställning, uppdrag, 

praktiktjänstgöring, volontärarbete eller liknande bevaras under minst två år från 

det anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen, volontärarbetet eller liknande 

påbörjades. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att registerutdraget ska återlämnas 

på begäran. Utdraget eller kopia av det ska dock bevaras under minst två 

år avseende den som erhåller anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring 

eller liknande. 

Bestämmelsen ändras på så sätt volontärarbete läggs till i bestämmelsen. 

I övrigt ändras bestämmelsen redaktionellt på så sätt att skall byts ut mot 

ska. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.3. 

 
4 § I 13 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om förbud att 

driva stödboende, skyddat boende eller hem för vård eller boende på grund av 

underlåtenhet att göra registerkontroll enligt 1 §. 

 

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det i socialtjänst-

lagen finns bestämmelser om förbud mot verksamhet som underlåter att 

göra en registerkontroll. 

Bestämmelsen ändras på så sätt att skyddat boende läggs till i be-

stämmelsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.3. 

13.10 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) 

26 kap. 

1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 

eller någon närstående till denne lider men. 

Med socialtjänst förstås i denna lag 

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, 
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 2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av 

missbrukare utan samtycke, samt enligt den särskilda lagstiftningen om placering 

utan samtycke av barn i skyddat boende, och 

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens 

institutionsstyrelse. 

Till socialtjänst räknas också 

1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av 

socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och 

2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. 

Med socialtjänst jämställs 

1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, 

2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, 

3. ärenden hos patientnämnd om allmän omvårdnad, och 

4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om socialtjänstsekretessen. 

I andra stycket anges vad som ska förstås med socialtjänst enligt denna 

lag. I andra punkten läggs den särskilda lagstiftningen om placering utan 

samtycke av barn i skyddat boende till. Det innebär att verksamhet enligt 

den nya lagen med särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat 

boende omfattas av socialtjänstsekretessen i OSL. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.3. 

 
2 § Sekretessen enligt 1 § som gäller för uppgift om en underårigs vistelseort gäller 

också i förhållande till en förälder eller en annan vårdnadshavare till den 

underårige, om den underårige har  

1. omhändertagits eller vårdas enligt den särskilda lagstiftningen om vård av 

unga utan samtycke och det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 

omhändertagandet eller vården, eller 

2. placerats i ett skyddat boende med stöd av lagen (0000:000) med särskilda 

bestämmelser om placering av barn i skyddat boende och det är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet med placeringen. 

 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att sekretess för uppgift om ett 

barns vistelseort i vissa fall också gäller i förhållande till den underåriges 

föräldrar eller annan vårdnadshavare om barnet omhändertagits eller 

vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga. 

Bestämmelsen ändras redaktionellt för att möjliggöra en numrerad 

uppräkning i bestämmelsen. Den ”underåriges föräldrar” byts ut till en 

förälder för att tydliggöra att sekretessen kan gälla också i förhållande bara 

till den ene föräldern och en ny andra punkt läggs till. 

Bestämmelsen i andra punkten innebär att sekretess för ett barns 

vistelseort också gäller i förhållande till en förälder eller vårdnadshavare 

för barn som har placerats med stöd av lagen (0000:000) med särskilda 

bestämmelser om placering av barn i skyddat boende om det är nödvändigt 

att hemlighålla vistelseorten för vårdnadshavaren eller föräldern med 

hänsyn till ändamålet med placeringen. Bestämmelsen gäller både när den 

underårige är omedelbart placerad och placerad där med anledning av att 

rätten beviljat socialnämndens ansökan om placering.  
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Se även 4 kap. 4 § lagen med särskilda bestämmelser om placering av 

barn i skyddat boende och kommentaren till den bestämmelsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.3. 

 
7 § Sekretessen enligt 1 § gäller inte  

1. beslut om omhändertagande av en enskild, 

2. beslut om vård utan samtycke, 

3. beslut om en enskilds vistelse i skyddat boende, 

4. beslut om sluten ungdomsvård, 

5. beslut i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och 

sjukvård eller dess personal, eller 

6. beslut i ärende enligt 8 kap. patientsäkerhetslagen. 

Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om omhändertagande eller 

återlämnande av personakt.  

 

Paragrafen anger för vilka myndighetsbeslut som socialtjänstsekretessen 

enligt 1 § inte gäller. 

Ändringen i första stycket tredje punkten innebär att socialtjänst-

sekretessen inte ska gälla för beslut om enskilds vistelse i skyddat boende. 

Precis som i fråga om övriga beslut är det bara själva beslutet och skälen 

för beslutet som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan därför 

fortfarande gälla för andra uppgifter i det ärende som beslutet gäller. 

Övriga ändringar i första stycket är endast redaktionella. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.4. 

 
Skyddade boenden 

Adressuppgifter 

14 b § Sekretess gäller hos Inspektionen för vård och omsorg för uppgift om adress 

till ett skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen (2001:453), om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med verksamheten skadas. 

Detsamma gäller uppgift om adress till ett sådant hem för vård eller boende enligt 

6 kap. 1 § första stycket 2 samma lag som bedriver verksamhet som motsvarar 

skyddat boende. 

Sekretess gäller även för uppgift om beteckning på fastighet där verksamhet 

bedrivs i form av sådana boenden som avses i första stycket. Sekretess gäller också 

för uppgift om tomträtt i fastighet där sådan verksamhet bedrivs. 

Sekretessen enligt första och andra styckena gäller även den som ansökt om 

tillstånd enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen men ännu inte beviljats 

tillstånd, samt sådan verksamhet som anmälts av en kommun eller region enligt 

7 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år  

 

Paragrafen och rubrikerna är nya. Paragrafen innehåller bestämmelser om 

sekretess hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Av första stycket framgår att uppgifter om adress till skyddat boende 

eller till hem för vård eller boende som bedriver verksamhet som 

motsvarar skyddat boende omfattas av sekretess hos IVO om det inte står 

klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med verksamheten skadas. 

Med skyddat boende avses sådan verksamhet som beviljats tillstånd 

enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) att bedriva 

skyddat boende. Med hem för vård eller boende som bedriver sådan 

verksamhet som motsvarar skyddat boende avses sådana hem för vård eller 

boende som beviljats tillstånd enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänst-
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 lagen och som har en verksamhetsinriktning som är skyddat boende. 

Skyldigheten gäller oavsett i vilket sammanhang som uppgifterna 

förekommer hos IVO. 

Bestämmelsen är utformad med ett omvänt skaderekvisit vilket innebär 

att utgångspunkten är att uppgifterna omfattas av sekretess. Att sekretess 

föreligger får i allmänhet bedömas vara fallet när verksamheten har hemlig 

adress som en del av det yttre skalskyddet och tar emot enskilda som har 

utsatt för hot, våld eller andra övergrepp.  

Av andra stycket följer att sådan sekretess också gäller för uppgift om 

beteckning på fastighet där sådan verksamhet som anges ovan bedrivs och 

i förkommande fall även för uppgift om tomträtt i fastighet där sådan 

verksamhet bedrivs. 

Av tredje stycket följer att sekretess enligt första och andra styckena 

gäller även sådan verksamhet som anges ovan och som ansökt om tillstånd 

enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen men ännu inte beviljats 

tillstånd, samt sådan verksamhet som anmälts av en kommun eller en 

region enligt 7 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen. 

Enligt fjärde stycket gäller sekretessen för uppgifter enligt denna 

paragraf i högst 50 år. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.5. 

 
14 c § Sekretess gäller en hos kommun eller region för uppgift om adress till ett 

skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen (2001:453), om det inte står 

klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med verksamheten skadas. Detsamma 

gäller uppgift om adress till ett sådant hem för vård eller boende enligt 6 kap. 1 § 

första stycket 2 samma lag som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat 

boende. 

Sekretess gäller även för uppgift om beteckning på fastighet där verksamhet 

bedrivs i form av sådana boenden som avses i första stycket. Sekretess gäller också 

för uppgift om tomträtt i fastighet där sådan verksamhet bedrivs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretess i högst fyrtio år. 

 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om sekretess hos 

kommuner och regioner. 

Av första stycket följer att kommuner och regioner ska sekretessbelägga 

adressuppgifter för verksamhet som bedriver verksamhet i form av 

skyddat boende eller hem för vård eller boende vars verksamhet motsvarar 

skyddat boende, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet 

med verksamheten skadas.  

Med ett sådant hem för vård eller boende avses ett hem för vård eller 

boende som har tillstånd att bedriva verksamhet i form av hem för vård 

eller boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) 

och har en verksamhetsinriktning som är skyddat boende. Skyldigheten 

gäller oavsett i vilket sammanhang som uppgifterna förekommer hos 

kommunen eller regionen. Bestämmelsen är utformad med ett omvänt 

skaderekvisit vilket innebär att utgångspunkten är att uppgifterna omfattas 

av sekretess. Att sekretess föreligger får i allmänhet bedömas vara fallet 

när verksamheten har hemlig adress som en del av det yttre skalskyddet 

och tar emot enskilda som har utsatts för hot, våld eller andra övergrepp. 

Av andra stycket följer att sådan sekretess också gäller för uppgift om 

beteckning på fastighet och i förekommande fall också för uppgift om 

tomträtt i sådan fastighet där sådan verksamhet som nämns ovan bedrivs.  
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Av tredje stycket framgår att sekretessen för uppgifterna i en allmän 

handling ska gälla i högst 40 år. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.6. 

Sekretessbrytande bestämmelse 

14 d § Sekretessen enligt 14 c § hindrar inte att en uppgift lämnas från en kommun 

eller en region till en socialnämnd, om uppgiften kan antas ha betydelse vid 

verkställigheten av socialnämndens beslut om placering av en enskild i sådana 

boenden som avses i 14 c § första stycket. 

 

Paragrafen och rubriken är nya. Paragrafen innehåller en sekretess-

brytande bestämmelse. 

Bestämmelsen gör det möjligt att bryta sekretessen för uppgifter om 

adress, fastighetsbeteckning och tomträtt i fastighet som sekretessbelagts 

med stöd av 14 c §, om ett brytande av sekretessen kan antas ha betydelse 

för en socialnämnds verkställighet av ett beslut i ett individärende där en 

enskild placeras i ett skyddat boende. Exempel på sådana situationer kan 

vara uppgiftslämnande i samband med upphandlingar, om upphandlingen 

görs av en annan nämnd än den socialnämnd som ska fatta och verkställa 

beslut om placering i skyddat boende, om flera kommuner gemensamt 

upphandlar skyddade boenden eller kommunen av säkerhetsskäl behöver 

verkställa ett beslut om placering i skyddat boende utanför den egna 

kommunen eller i ett skyddat boende som kommunen har ingått ramavtal 

med. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.6. 

 
15 § Den tystnadsplikt som följer av 1 a, 5, 13, och 14 a–14 c §§ inskränker rätten 

enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrande-

frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. 

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten att 

meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än 

verkställigheten av beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke, 

beslut om placering eller omedelbar placering i skyddat boende, eller beslut om 

sluten ungdomsvård. 

 

Bestämmelsen reglerar i vilka situationer den grundlagsskyddade med-

delarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-

grundlagen inskränks genom lagens bestämmelser om bl.a. socialtjänst-

sekretess. 

Genom ändringen i första stycket slås fast att meddelarfriheten inte 

gäller i fråga om uppgifter hos myndighet som utövar särskild tillsyn över 

socialnämndens verksamhet, dvs. hos Inspektionen för vård och omsorg, 

och inte heller hos en kommun eller region för adressuppgift eller uppgift 

om beteckning på fastighet eller uppgift om tomträtt i fastighet där 

verksamhet bedrivs i form av skyddat boende eller i form av hem för vård 

eller boende som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende. 

Genom ändringen i andra stycket inskränks meddelarfriheten beträf-

fande uppgifter om socialnämndens beslut om placering eller omedelbar 

placering i skyddat boende, såvida det inte gäller verkställigheten av ett 

sådant beslut. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.5. 
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 35 kap. 

20 § Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom 

eller henne lider men om uppgiften röjs och uppgiften hänför sig till 

1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild, 

2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lagstiftningen om 

psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller om vård av missbrukare utan 

samtycke inom socialtjänsten, 

3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom socialtjänsten, placering av 

barn i skyddat boende utan samtycke eller enligt lagen (1998:603) om 

verkställighet av sluten ungdomsvård, 

4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken, eller 

5. verksamhet som innefattar handräckning enligt smittskyddslagstiftningen 

eller annat bistånd åt smittskyddsläkare. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om sekretess hos Polismyndigheten 

för uppgifter som härrör sig till bl.a. ärende om handräckning enligt lag-

stiftning om vård av unga utan samtycke inom socialtjänsten. 

Ändringen i första stycket tredje punkten innebär att bestämmelsen 

gäller också uppgifter som härrör sig till ärende om handräckning enligt 

lagen (0000:00) med särskilda bestämmelser om placering av barn i 

skyddat boende. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.3. 

13.11 Förslaget till lag om ändring i skollagen 

(2010:800)  

9 kap. 

13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i en 

annan kommun än den som ska svara för barnets utbildning, om barnet med hänsyn 

till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens 

förskoleklass. Innan kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett sådant 

barn, ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun. 

Ett barn som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett sådant skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara för 

barnets utbildning, har rätt att bli mottaget i en förskoleklass i den kommun där 

barnet vistas. 

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin 

förskoleklass ta emot ett barn från en annan kommun. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om ett barns rätt att bli mottaget i 

förskoleklass i en annan kommun än hemkommunen i vissa fall. 

I ett nytt andra stycke införs en bestämmelse om att barn som vistas i ett 

hem för vård eller boende eller skyddat boende som är beläget i en annan 

kommun än den som enligt lagens bestämmelser ska svara för barnets 
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utbildning, har rätt att bli mottagen i förskoleklass i vistelsekommunen. 

Rätten till mottagande gäller oavsett hur lång vistelsen blir. 

Bestämmelsen gäller både om barnet är placerat i ett hem för vård eller 

boende med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och om barnet är placerat 

där med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga. Likaså gäller bestämmelsen både om barnet är placerat i ett skyddat 

boende med stöd av socialtjänstlagen och om barnet är placerat där med 

stöd av lagen (0000:000) med särskilda bestämmelser om placering av 

barn i skyddat boende. 

Det nuvarande andra stycket blir ett nytt tredje stycke. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
15 c § En elev som med stöd av 13 § första stycket går i en annan kommuns 

förskoleklass och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen 

har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen 

bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande 

i kommunen. Detsamma gäller för en elev som går i en annan kommuns 

förskoleklass till följd av att eleven har placerats i ett sådant skyddat boende som 

avses i 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen (2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ansvarar för att skolskjuts anordnas 

enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens 

hemkommun. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om en elevs rätt till skolskjuts i vissa 

fall. 

I paragrafens första stycke införs ett tillägg som innebär att en elev som 

vistas i skyddat boende i en annan kommun än hemkommunen har rätt till 

skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden (det skyddade boendet) och den 

plats där utbildningen bedrivs, under samma förutsättningar som gäller för 

elever som är hemmahörande i kommunen. 

Det följer av det andra stycket att den kommun som anordnar utbild-

ningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. 

Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
16 § En kommun som i sin förskoleklass har en elev från en annan kommun ska 

ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun, om 

elevens skolgång grundar sig på 13 § första och andra styckena. 

Även i de fall som avses i 13 § tredje stycket ska hemkommunen betala 

ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte 

kommer överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till 

kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen 

tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskoleklass. Har en elev ett om-

fattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det 

särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 

uppstår för kommunen. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om hemkommunens skyldighet att 

ersätta den kommun som eleven går i förskoleklass enligt 13 §. 

Genom ändringarna i första stycket utvidgas skyldigheten till att gälla 

också elever som går i en förskoleklass i en annan kommun än hem-

kommunen på grund av en placering i skyddat boende. 
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 Ändringen i andra stycket är en följdändring med anledning av att det 

tidigare 13 § andra stycket är flyttat till ett nytt tredje stycke, se kom-

mentaren till 13 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

10 kap. 

25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan 

kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till 

sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens 

grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan 

elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun. 

En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett sådant skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara för 

elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en grundskola i den kommun där 

eleven vistas. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om en elevs rätt att bli mottagen i en 

grundskola i en annan kommun än hemkommunen i vissa fall. 

I det andra stycket införs ett tillägg som innebär att en elev som vistas i 

ett skyddat boende, på motsvarande sätt som gäller för en elev som vistas 

i ett hem för vård eller boende, har rätt att gå i en grundskola i den kommun 

där eleven vistas. På motsvarande sätt som gäller för hem för vård eller 

boende gäller rätten till mottagande oavsett hur lång vistelsen med 

anledning av placeringen i det skyddade boendet blir. Hemkommunen ska 

ersätta den anordnande kommunen för kostnaderna för elevens utbildning 

enligt 34 § första stycket. Kommunens beslut i fråga om mottagande av en 

elev från en annan kommun får överklagas hos Skolväsendets 

överklagandenämnd enligt 28 kap. 12 § första stycket 4. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
33 § En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundskola och som 

på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts 

mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma 

förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. 

Detsamma gäller för en elev som går i en annan kommuns grundskola till följd av 

att eleven har placerats i ett sådant skyddat boende som avses i 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen (2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas 

enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens 

hemkommun. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om en elevs rätt till skolskjuts i vissa 

fall. 

I paragrafens första stycke införs ett tillägg som innebär att en elev som 

placerats i skyddat boende i en annan kommun än hemkommunen har rätt 

till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden (det skyddade boendet) och 

den plats där utbildningen bedrivs, under samma förutsättningar som 

gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. Det följer av det 

andra stycket att den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja 
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att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för 

detta ska ersättas av elevens hemkommun. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

11 kap. 

25 § En elev har rätt att bli mottagen i en anpassad grundskola som anordnas av en 

annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med 

hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den 

kommunens anpassade grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett 

visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta yttrande från elevens 

hemkommun. 

En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett sådant skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara för 

elevens utbildning, har rätt att bli mottagen i en anpassad grundskola i den kommun 

där eleven vistas. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om en elevs rätt att bli mottagen i en 

anpassad grundskola i en annan kommun än hemkommunen i vissa fall. 

I det andra stycket införs ett tillägg som innebär att en elev som placerats 

i ett skyddat boende, i likhet med vad som gäller för en elev som vistas i 

ett hem för vård eller boende, har rätt att gå i en grundsärskola i den 

kommun där eleven vistas. På motsvarande sätt gäller även rätten till 

mottagande oavsett hur lång vistelsen blir med anledning av placeringen i 

det skyddade boendet. Hemkommunen ska ersätta den anordnande 

kommunen för kostnaderna för elevens utbildning enligt 34 § första 

stycket. Kommunens beslut i fråga om mottagande av en elev från en 

annan kommun får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd 

enligt 28 kap. 12 § första stycket 4. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
32 § En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns anpassade grundskola 

och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till 

skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs 

under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i 

kommunen. Detsamma gäller för en elev som går i en annan kommuns anpassade 

grundskola till följd av att eleven har placerats i ett sådant skyddat boende som 

avses i 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen (2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas 

enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hem-

kommun. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om en elevs rätt till skolskjuts i vissa 

fall. 

I paragrafens första stycke införs ett tillägg som innebär att en elev som 

placerats i skyddat boende i en annan kommun än hemkommunen har rätt 

till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden (det skyddade boendet) och 

den plats där utbildningen bedrivs, under samma förutsättningar som 

gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. Det följer av det 

andra stycket att den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja 
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 att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för 

detta ska ersättas av elevens hemkommun. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

16 kap. 

43 § Av de behöriga sökande till ett nationellt program eller till en sådan nationell 

inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som börjar första 

läsåret ska huvudmannen i första hand ta emot dem som är hemmahörande i 

kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett sådant skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, ska vid beslut om mottagande enligt första stycket jämställas med 

den som är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbild-

ningen. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om mottagande av sökande till bl.a. 

nationella program. 

I det andra stycket införs ett tillägg som innebär att en elev som placerats 

i ett skyddat boende, på motsvarande sätt som gäller för en elev som vistas 

i ett hem för vård eller boende, ges rätt att tas emot i första hand av de i 

första stycket nämnda utbildningarna i den kommun där eleven vistas eller 

i den kommunens samverkansområde. Förutsättningen är att eleven 

uppfyller de behörighetskrav som är uppställda för den aktuella utbild-

ningen. Det innebär att sådana elever omfattas av den s.k. förstahands-

mottagningen. Sådan mottagning innebär att alla mottagna konkurrerar om 

de befintliga platserna på utbildningen med lika rätt som andra elever som 

är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet. Beslut av en 

kommun om behörighet eller mottagande i första hand enligt 36 § får 

överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 28 kap. 12 § första 

stycket 7. Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 50 och 51 §§. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
49 § En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning 

och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, 

har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade 

inriktningen, om den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning. 

Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt 

att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region som 

anordnar utbildningen. 

En elev som med anledning av placering i ett hem för vård eller boende enligt 

6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 

samma lag, flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har 

rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade 

inriktningen i den kommun där hemmet för vård eller boende eller det skyddade 

boendet är beläget, om kommunen erbjuder sådan utbildning. Om den inte erbjuder 

den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i 

en annan kommun eller en region som anordnar utbildningen, om detta inte hindrar 

eleven från att vistas i hemmet för vård eller boende eller i det skyddade boendet. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätten att fullfölja program i vissa 

fall. 
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Genom ett tillägg i det tredje stycket ges en elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter placeras i 

ett skyddat boende, på motsvarande sätt som gäller för en elev som placeras 

i ett hem för vård eller boende, rätt att få fullfölja sin utbildning i den 

kommun där det skyddade boendet är beläget. 

Denna paragraf avser således en elev som fortsätter att vara folkbokförd i 

sin hemkommun men på grund av sin placering i ett skyddat boende inte har 

möjlighet att, eller vill, fullfölja sin utbildning där. Rättigheten förutsätter att 

den kommun där det skyddade boendet är beläget erbjuder den aktuella 

utbildningen. Om kommunen inte erbjuder den aktuella utbildningen har 

eleven rätt att efter eget val fullfölja utbildningen i en annan kommun eller en 

annan region som anordnar utbildningen, om inte valet hindrar eleven från att 

vistas i det skyddade boendet. 

Elevens hemkommun ska ersätta den mottagande kommunen för dess 

kostnader för elevens utbildning. Bestämmelser om interkommunal 

ersättning finns i 50 och 51 §§. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
49 a § En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning 

och som därefter placeras i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 

1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett sådant skyddat boende som avses i 

6 kap. 1 a § samma lag, och som är beläget i en annan kommun än hemkommunen 

eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt att i hemkommunen fullfölja 

utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen när 

eleven efter placeringen återvänder till hemkommunen, om den erbjuder sådan ut-

bildning. Detsamma gäller den elev som har påbörjat ett nationellt program eller 

en nationell inriktning i den kommun där hemmet för vård eller boende eller det 

skyddade boendet är beläget. 

Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter 

eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region som anordnar 

utbildningen. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att fullfölja program i vissa fall. 

I det första stycket införs ett tillägg som innebär att en elev som har 

påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter 

placeras i ett skyddat boende, på motsvarande sätt som gäller för en elev som 

placeras i ett hem för vård eller boende, ges rätt att få fullfölja sin utbildning 

i hemkommunen, om eleven återvänder dit. Det gäller oavsett om eleven 

påbörjat ett sådant program eller en sådan inriktning i hemkommunen eller 

i den kommun där det skyddade boendet är beläget. Förutsättningen för 

rättigheten är dock att hemkommunen erbjuder den aktuella utbildningen. 

Om hemkommunen inte erbjuder den aktuella utbildningen har eleven rätt 

att fullfölja utbildningen i en annan kommun eller i en annan region, enligt 

paragrafens andra stycke. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

17 kap. 

1 § I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–15 a §§), 
– bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en 

gymnasieskola med offentlig huvudman (16–27 §§), och 
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 – bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en 

fristående gymnasieskola (28–36 §§). 

 

Paragrafen anger innehåller i kapitlet. 

Ändringarna i den första strecksatsen föranleds av att det införs en ny 

paragraf under mellanrubriken allmänna bestämmelser. 

 
15 a § En elev som på grund av en placering i ett sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett sådant skyddat 

boende som avses i 6 kap. 1 a § samma lag, flyttar från kommunen eller sam-

verkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på ett påbörjat 

introduktionsprogram eller på ett annat introduktionsprogram hos den kommun 

eller i det samverkansområde där hemmet för vård eller boende eller det skyddade 

boendet finns. Utbildningen ska i ett sådant fall fullföljas enligt den nya huvud-

mannens utbildningsplan och en ny individuell studieplan. 

Under de förutsättningar som anges i 29 och 30 §§ har eleven rätt att fullfölja 

utbildningen hos en huvudman för en fristående gymnasieskola enligt den huvud-

mannens utbildningsplan och en ny individuell studieplan. 

En elev som påbörjat ett introduktionsprogram hos en huvudman och som efter 

en avslutad placering i ett hem för vård eller boende eller i ett skyddat boende 

återvänder till hemkommunen har rätt att fullfölja utbildningen på programmet 

eller på ett annat introduktionsprogram hos hemkommunen eller i hemkommunens 

samverkansområde enligt hemkommunens utbildningsplan och en ny individuell 

studieplan. 

 

Paragrafen, som är ny, kompletterar 15 § och innehåller bestämmelser om 

rätten att fullfölja utbildning på ett introduktionsprogram för elever som 

placerats i ett hem för vård eller boende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

eller i ett skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § samma lag i en annan kommun 

än hemkommunen.  

I första stycket anges att en elev som har påbörjat ett introduk-

tionsprogram i en kommun och som på grund av placering i ett hem för 

vård eller boende eller i ett skyddat boende flyttar från kommunen eller 

samverkansområdet för utbildningen har rätt att fullfölja utbildningen i 

vistelsekommunen. Det är den nya huvudmannens utbildningsplan och en 

ny individuell studieplan som ska gälla för den fortsatta utbildningen. 

Bestämmelser om utbildningsplan och individuell studieplan finns i 7 §. 

Rätten att fullfölja utbildningen gäller såväl på det påbörjade introduk-

tionsprogrammet som på ett annat introduktionsprogram. Denna rätt gäller 

i första hand hos den nya vistelsekommunen eftersom bara kommuner har 

ett ansvar för att erbjuda alla behöriga ungdomar i kommunen introduk-

tionsprogram.  

En elev har dock enligt andra stycket rätt att fullfölja utbildningen hos 

en enskild huvudman under de förutsättningar som anges i 29 och 30 §§. 

Det innebär att en huvudman för en fristående gymnasieskola som an-

ordnar yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller språkintroduktion är 

skyldig att ta emot en elev till utbildningen, om huvudmannen och elevens 

hemkommun har kommit överens om det bidrag som kommunen ska 

betala för utbildningen. När det gäller programinriktat val som har utfor-

mats för en grupp elever är huvudmannen skyldig att ta emot så många 

elever som har rätt till den sökta utbildningen och som det finns platser 

för. Detta gäller dock inte en elev i behov av särskilt stöd, om hem-
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kommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven i form av 

tilläggsbelopp. 

Av tredje stycket framgår att en elev som har påbörjat ett introduk-

tionsprogram hos en huvudman och, som efter att en placering i ett hem 

för vård eller boende eller i ett skyddat boende upphört, återvänder till sin 

hemkommun har rätt att fullfölja utbildningen på programmet eller på ett 

annat introduktionsprogram hos hemkommunen eller i hemkommunens 

samverkansområde. Detta gäller oavsett om huvudmannen för den 

påbörjade utbildningen är hemkommunen, vistelsekommunen eller en 

enskild huvudman. Det är hemkommunens utbildningsplan och en ny 

individuell studieplan som gäller för den fortsatta utbildningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
19 § En kommun eller en region som anordnar programinriktat val som har utfor-

mats för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats för en grupp 

elever ska ta emot alla de behöriga sökande till utbildningen som hör hemma i 

kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på 

grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett sådant skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, ska vid beslut om mottagande enligt första stycket jämställas med 

den som är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för 

utbildningen. 

Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande som ska tas emot 

enligt första och andra styckena har antagits, får kommunen eller regionen ta emot 

andra behöriga sökande till utbildningen. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om en kommuns eller regions skyldighet 

mottagande till programinriktat val som har utformats för en grupp elever 

eller yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever.  

Ändringen i andra stycket innebär att en elev som vistas i kommunen 

eller i samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett 

skyddat boende enligt socialtjänstlagen, på motsvarande sätt som gäller för 

en elev som vistas i ett hem för vård eller boende, ska jämställas med den 

som är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet, när kom-

munen fattar beslut om mottagande till utbildningen (jfr propositionen 

Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus [prop. 2014/15:43 

s. 55 f.]). Eleven får alltså konkurrera om de platser som finns på utbild-

ningen i vistelsekommunen på lika villkor som de som är hemmahörande 

i kommunen. En förutsättning för det är dock att eleven är behörig till 

programmet. Utöver de gemensamma behörighetsvillkoren för gymnasie-

skolan i 15 kap. 5 och 6 §§ finns bestämmelser om behörighet i 10 och 

11 §§. Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 26 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
21 a § En kommun som anordnar sådan utbildning som avses i 21 § första stycket 

ska ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive 

utbildning om de på grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett sådant skyddat boende 

som avses i 6 kap. 1 a § samma lag, vistas i kommunen eller samverkansområdet 

för utbildningen. Det gäller också för en region som anordnar sådan utbildning som 

avses i 21 § andra stycket. 
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 Paragrafen innehåller bestämmelser om när en kommun i vissa fall är 

skyldig att ta emot ungdomar som inte är hemmahörande i kommunen till 

vissa introduktionsprogram i gymnasieskolan. Paragrafen behandlas i 

avsnitt 3.5. 

En kommun som anordnar programinriktat val som har utformats för en 

enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats för en enskild elev, 

individuellt alternativ eller språkintroduktion får enligt 21 § första stycket 

ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive ut-

bildning även om de inte kommer från kommunen. Ändringen i paragrafen 

innebär att en kommun som anordnar sådan utbildning som anges i 21 § 

första stycket är skyldig att ta emot ungdomar som uppfyller behörig-

hetsvillkoren om de på grund av placering i ett skyddat boende enligt 

socialtjänstlagen vistas i kommunen eller i samverkansområdet för utbild-

ningen, på motsvarande sätt som gäller för ungdomar som är placerade i 

ett hem för vård eller boende. Det gäller också för en region som anordnar 

programinriktat val som har utformats för en enskild elev, yrkes-

introduktion som har utformats för en enskild elev eller individuellt 

alternativ. Utöver de gemensamma behörighetsvillkoren för gymnasie-

skolan i 15 kap. 5 och 6 §§ finns bestämmelser om behörighet i 10–12 §§. 

Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 26 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

18 kap. 

31 § En elev som med stöd av 19 kap. 35–37 §§ går i anpassad gymnasieskola i en 

annan kommun än sin hemkommun och som på grund av skolgången måste 

övernatta i den kommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden 

och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för 

elever som är hemmahörande i kommunen. Detsamma gäller för en elev som går 

i en annan kommuns anpassade gymnasieskola till följd av att eleven har placerats 

i ett sådant skyddat boende som avses i 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen (2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas 

enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens 

hemkommun. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till skolskjuts i vissa fall. 

I paragrafens första stycke införs ett tillägg som innebär att en elev som 

placerats i skyddat boende i en annan kommun än hemkommunen har rätt 

till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden (det skyddade boendet) och 

den plats där utbildningen bedrivs, under samma förutsättningar som 

gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.  

Det följer av det andra stycket att den kommun som anordnar utbildningen 

ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunens 

kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.4.  

19 kap. 

35 § Av de sökande till ett nationellt program eller till en nationell inriktning, 

särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som börjar första läsåret ska 
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huvudmannen i första hand ta emot dem som är hemmahörande i kommunen eller 

inom samverkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på 

grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett sådant skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, ska vid beslut om mottagande enligt första stycket jämställas med 

den som är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildning-

en. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om mottagande av elever bl.a. 

nationella program. 

I det andra stycket införs ett tillägg som innebär att en elev som är 

placerad i ett skyddat boende, på motsvarande sätt som gäller för en elev 

som är placerad i ett hem för vård eller boende, har rätt att tas emot i första 

hand till de i första stycket nämnda utbildningarna i den kommun där 

eleven vistas eller inom denna kommuns samverkansområde. Förutsätt-

ningen är att eleven uppfyller de behörighetskrav som är uppställda för den 

aktuella utbildningen. Det innebär att dessa elever omfattas av den s.k. 

förstahandsmottagningen. Denna mottagning innebär att alla mottagna 

konkurrerar om de befintliga platserna på utbildningen med lika rätt. 

Kommunens beslut i fråga om mottagande enligt 29 § första stycket får 

överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 28 kap. 12 § 

första stycket 7. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
40 a § En kommun eller en region ska ta emot en elev på ett individuellt program 

om 

1. eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund 

av placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett sådant skyddat boende som avses i 6 kap. 

1 a § samma lag, och 

2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på ett 

nationellt program. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en kommun eller en region ska 

ta emot en elev på ett individuellt program i anpassad gymnasieskola.  

Ändringen i första punkten innebär att kommunen eller regionen ska ta 

emot en elev om eleven vistats i kommunen eller i samverkansområdet för 

utbildningen på grund av placering i ett skyddat boende enligt social-

tjänstlagen, på motsvarande sätt som gäller för en elev som vistas i ett hem 

för vård eller boende. Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 

44 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
42 § En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning 

och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, 

har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade 

inriktningen, om den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning. 

Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt 

att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region som 

anordnar utbildningen. 

En elev som med anledning av placering i ett hem för vård eller boende enligt 

6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 
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 samma lag, flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har 

rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade 

inriktningen i den kommun där hemmet för vård eller boende eller det skyddade 

boendet är beläget, om kommunen erbjuder sådan utbildning. Om den inte erbjuder 

den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i 

en annan kommun eller en region som anordnar utbildningen, om detta inte hindrar 

eleven från att vistas i hemmet för vård eller boende eller det skyddade boendet. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om elevens rätt att fullfölja utbildningen 

i vissa fall. 

Genom ett tillägg i det tredje stycket ges en elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter placeras i 

ett skyddat boende, på motsvarande sätt som gäller för en elev som 

placeras i ett hem för vård eller boende, rätt att få fullfölja sin utbildning i 

den kommun där det skyddade boendet är beläget. Denna paragraf avser 

således en elev som fortsätter att vara folkbokförd i sin gamla hemkommun 

men som på grund av sin placering i ett skyddat boende inte har möjlighet att, 

eller vill, fullfölja sin utbildning där. Rättigheten förutsätter att kommunen 

där det skyddade boendet är beläget erbjuder den aktuella utbildningen. Om 

kommunen inte erbjuder den aktuella utbildningen har eleven rätt att efter 

eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller i en annan region 

som anordnar utbildningen, om inte valet hindrar eleven från att vistas i det 

skyddade boendet. Elevens hemkommun ska ersätta den mottagande kom-

munen för dess kostnader för elevens utbildning. Bestämmelser om 

interkommunal ersättning finns i 43 och 44 §§. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

 
42 a § En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning 

och som därefter placeras i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 

1 § socialtjänstlagen (2001:453), eller i ett sådant skyddat boende som avses i 

6 kap. 1 a § samma lag, och som är beläget i en annan kommun än hemkommunen 

eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt att i hemkommunen fullfölja 

utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen när 

eleven efter placeringen återvänder till hemkommunen, om den erbjuder sådan 

utbildning. Detsamma gäller den elev som har påbörjat ett nationellt program eller 

en nationell inriktning i den kommun där hemmet för vård eller boende eller det 

skyddade boendet är beläget. 

Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter 

eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region som anordnar 

utbildningen. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om elevens rätt att fullfölja utbildningen 

i vissa fall. 

I det första stycket införs ett tillägg som innebär att en elev som har påbörjat 

ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter placeras i 

ett skyddat boende, på motsvarande sätt som gäller för en elev som placeras 

i ett hem för vård eller boende, ges rätt att få fullfölja sin utbildning i hem-

kommunen, om eleven återvänder dit. Det gäller oavsett om eleven påbörjat 

ett sådant program eller en sådan inriktning i hemkommunen eller i den 

kommun där det skyddade boendet är beläget. Förutsättningen för rättigheten 

är dock att hemkommunen erbjuder den aktuella utbildningen. Om hem-

kommunen inte erbjuder den aktuella utbildningen har eleven rätt att fullfölja 
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utbildningen i en annan kommun eller i en annan region, enligt paragrafens 

andra stycke. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

13.12 Förslaget till lag om ändring i hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) 

16 kap. 

3 § Regionen ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i 

fråga om 

1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 

2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 

medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och 

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet eller är placerade i ett 

skyddat boende. 

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras 

närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. 

 

Paragrafen reglerar en skyldighet för kommuner och regioner att komma 

överens om ett samarbete bl.a. när det gäller barn och unga som vårdas 

utan för det egna hemmet. 

Paragrafen omfattar barn och unga som vårdas med stöd av social-

tjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga i familjehem, hem för vård eller boende, eller stödboende 

vård i jourhem och vård i särskilda ungdomshem (se prop. 2016/17:59 

s. 50). En motsvarande bestämmelse finns 5 kap. 1 d § socialtjänstlagen. 

Bestämmelsen ändras så sätt även barn som är placerade i ett skyddat 

boende omfattas. Bestämmelsen gäller således barn som är placerade i 

skyddat boende med stöd av socialtjänstlagen eller med stöd av lagen 

(0000:000) med särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat 

boende. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. 

13.13 Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:209) 

om hälsoundersökning för barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet 

1 § Regionen ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en 

hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn 

eller en ung person i åldern 18–20 år inleds. 

Detsamma gäller i anslutning till att en placering av ett barn eller en ung person 

i åldern 18–20 år i ett skyddat boende inleds. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att regionen på initiativ av 

socialnämnden ska erbjuda barn och unga en hälsoundersökning i an-

slutning till att vård utanför det egna hemmet inleds. 
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 I ett nytt andra stycke utvidgas bestämmelsen till att gälla också i 

anslutning till att en placering av ett barn eller en ung person i ålder 18–

20 år i skyddat boende inleds. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1.
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Sammanfattning av betänkandet Ett fönster av 

möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn 

i skyddat boende (SOU 2017:112) 

Uppdraget 

Den 24 november 2016 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om 

stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningens 

uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för 

barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare, 

med utgångspunkt i barnets grundläggande mänskliga fri- och rättigheter 

och barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. I 

uppdraget har ingått att 

• lämna förslag till hur insatsen skyddat boende kan lagregleras och 

definieras samt föreslå hur en tillståndsplikt kan utformas  

• föreslå åtgärder som bidrar till att förtydliga det ansvar som samhället 

och enskilda aktörer redan i dag har för barn i skyddat boende 

• föreslå hur barnet ska synliggöras och göras mer delaktigt i frågor som 

rör barnet under tiden i skyddat boende 

• föreslå hur barnets rätt till skolgång, hälso- och sjukvård, tandvård och 

stöd och behandling ska säkerställas 

• föreslå hur beslut som rör insatsen skyddat boende ska kunna ingå i 

den officiella statistiken.  

Hur utredningen har arbetat 

Utredningen har talat med barn och unga som själva har erfarenhet av att 

vistas i skyddat boende. Barnens berättelser har varit mycket värdefulla 

för arbetet eftersom de ger en inblick i hur tillvaron på skyddat boende kan 

gestalta sig ur barnets perspektiv. Genom möten och studiebesök har 

utredningen samlat information från ett stort antal berörda 

yrkesföreträdare, forskare, professionella nätverk, organisationer, 

myndigheter och verksamheter. I enlighet med uppdraget har utredningen 

också gjort studiebesök i Danmark, Finland och Norge och där träffat 

företrädare för myndigheter och verksamheter inom området. 

Behovet av ett nytt regelverk 

Barn som vistas i skyddat boende tillhör en av de mest sårbara grupperna 

i vårt samhälle. För det första har barnen direkt eller indirekt utsatts för 

våld med potentiellt förödande konsekvenser för deras liv. För det andra 

har barnen inte fått sin plats i boendet som en insats utifrån barnens egna 

behov. I stället är de medföljare till en våldsutsatt vuxen (nästan alltid 

barnets mamma) vars förmåga att vara en trygg och stödjande förälder av 
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Bilaga 1 förklarliga skäl ofta är nedsatt. För det tredje får barnen vanligtvis inte de 

stöd- och behandlingsinsatser som deras utsatthet motiverar. 

Traditionellt sett har skyddat boende erbjudits av ideella kvinnojourer. 

Samtidigt har det offentligas ansvar för att ge stöd och skydd till brottsoffer 

gradvis skärpts under många år. Denna utveckling har återkommande 

väckt frågor om ansvarsförhållandet mellan kommunerna och de ideella 

aktörerna. Det är i dag klart att socialnämnden ansvarar för att våldsutsatta 

barn och vuxna samt barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de 

behöver, t.ex. i form av skyddat boende. Därtill har Sverige anslutit sig till 

såväl Europarådets s.k. Istanbulkonvention som EU:s brottsofferdirektiv, 

enligt vilka denna insats ska kunna erbjudas vid behov. Även om ansvaret 

för att ge insatserna i juridisk mening är tydligt förekommer det 

fortfarande att kommuner hänvisar våldsutsatta och deras barn till 

kvinnojourer utan att fatta beslut, följa upp beslutet och kontrollera att 

verksamheten och genomförandet av insatserna når upp till kravet på god 

kvalitet.     

Vidare saknas en enhetlig syn på den närmare innebörden av insatsen 

skyddat boende, en insats som inte är reglerad eller juridiskt definierad. 

Skyddat boende har i praktiken kommit att betyda allt från ett hotellrum 

till en professionell verksamhet med dygnet runt-bemanning och särskilda 

säkerhetsanordningar. I dag krävs inget tillstånd för att genomföra 

insatsen. Denna avsaknad av enhetliga krav medför uppenbara risker för 

berörda barn och vuxna och försvårar dessutom utvecklingsarbete i 

verksamheterna. 

Våra nordiska grannländer har reglerat skyddat boende 

Utvecklingen av skyddade boenden i Sverige har historiskt sett påmint om 

utvecklingen i Danmark och Norge. I alla tre länder har 

kvinnojoursrörelsen drivit utvecklingen för att ge skydd och stöd åt 

våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. I Finland var däremot 

barnrättsorganisationer centrala för tillkomsten av skyddade boenden, 

vilket bl.a. har inneburit att ett barnrättsperspektiv redan från början varit 

tongivande i dessa verksamheter. Under senare år har våra grannländer 

gått längre än Sverige genom att i lag reglera insatsen skyddat boende och 

på olika sätt verka för en professionalisering av insatsen. Barnen är egna 

rättssubjekt och kvalitetskraven har höjts. Tillsyn och/eller tillståndsplikt 

spelar här en framträdande roll. I kombination med de höjda kraven har 

detta bidragit till en kvalitetsutveckling i dessa boenden.  

Barn som bevittnat eller utsatts för våld 

Enligt artikel 6 i FN:s konvention om barnets rättigheter har varje barn rätt 

till liv, överlevnad och utveckling. Barnet ska vidare enligt artikel 19 i 

samma konvention skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 

skada eller övergrepp. Studier tyder på att ungefär vart tionde barn i 

Sverige någon gång har upplevt våld mellan närstående vuxna. 

Mörkertalet antas vara betydande. Överlappningen mellan att som barn 

bevittna våld och att själv utsättas för våld är mycket stor. Båda formerna 
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av utsatthet har mycket allvarliga konsekvenser, såväl akut som på kort 

och lång sikt. Det lilla barnets hjärna är särskilt sårbar för upplevelser av 

våld som bl.a. riskerar att skada hjärnans strukturering. Våldet får även 

negativa långsiktiga följder för barns psykiska och fysiska hälsa samt för 

deras utveckling. Våldet förstör och försvårar barnets förutsättningar inom 

alla områden, t. ex. möjligheten att kunna gå i skolan och att tillgodogöra 

sig undervisningen. Forskningen visar att självskadebeteende och 

kriminalitet är vanligare bland barn som har utsatts för våld än bland andra 

barn. Det är även väl belagt att den som upplevt våld som barn löper ökad 

risk att som vuxen både utsättas eller utsätta andra för våld.  

Ett fönster av möjligheter som återstår att öppna  

Barn som vistas i skyddat boende har i allmänhet bevittnat eller själva 

utsatts för våld. Våldet har inte sällan pågått under flera år före vistelsen, 

ibland under barnets hela liv. Officiell statistik saknas, men 

Socialstyrelsen uppskattar att runt 3 000 barn (och lika många vuxna) 

någon gång vistas i skyddat boende under ett år. Barn som följer med en 

vårdnadshavare till skyddat boende är i regel kända av socialtjänsten. Den 

generella svårigheten att upptäcka våld mot barn i nära relationer gäller 

alltså inte för denna grupp. Forskningen tyder på att våldets destruktiva 

följdverkningar väsentligt kan reduceras genom stöd- och behand-

lingsinsatser. I likhet med tidigare granskningar inom området konstaterar 

utredningen dessvärre att stödet till barn i skyddat boende ofta är 

obefintligt eller bristfälligt. Tiden i skyddat boende måste uppfattas som 

det fönster av möjligheter den faktiskt är, och detta budskap återspeglas i 

betänkandets titel. Samhället har ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma 

behoven hos barnen i skyddat boende och att genom stödinsatser verka för 

att boendet ska bli en vändpunkt i deras liv.    

Barnet är inte ett eget rättssubjekt  

Eftersom barn som vistas i skyddat boende vanligen betraktas som 

medföljare till en vårdnadshavare får de inget eget beslut om denna insats. 

Därigenom saknas krav på dokumentation och socialnämnden kan inte 

följa upp barnets behov av stöd och hjälp före, under och efter vistelsen. 

Det är vidare oklart om barnet överhuvudtaget är föremål för en 

socialtjänstinsats. Därmed är det också oklart om barnets vistelse omfattas 

av tillsynsansvaret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 

tillämpningsområdet för lex Sarah. I normalfallet saknas dokumentation 

om barnet hos såväl socialtjänsten som det skyddade boendet. Detta 

innebär att det är svårt för barn som har vistats i skyddat boende att i 

efterhand få närmare upplysningar om sin vistelse. Sammantaget blir 

kunskapen om hur dessa barn har det begränsad. Utan beslut om insatsen 

för barn finns heller inget underlag för officiell statistik över antalet barn 

som vistas i boendena. 
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Bilaga 1 Barnets rättigheter tillgodoses inte  

Barn som placeras i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare 

utreds inte alltid. När en utredning påbörjas förekommer det att den 

avslutas i samband med att vårdnadshavaren beviljas insatsen skyddat 

boende. I båda fallen riskerar våldet att osynliggöras ur barnets perspektiv.  

Bristande samverkan och rutiner leder till att barnet många gånger blir 

utan skolgång eller förskola, ibland under hela barnets vistelsetid i det 

skyddade boendet, som i vissa fall kan uppgå till uppåt ett år. Vistelsen 

innebär vanligen ett eller flera avbrott i barnets skolgång med negativa 

konsekvenser för barnets lärande.  

Dessutom saknas rutiner för att säkerställa barnets behov av vård. Trots 

att tidigare studier har pekat på att runt en fjärdedel av barnen i skyddat 

boende uppfyller samtliga kriterier för posttraumatiskt stressyndrom, är 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) en frånvarande aktör för de allra 

flesta barn i skyddat boende.  

I boendet får barnet heller inte alltid relevant information om sin vistelse 

och riskerar att inte känna sig delaktig i det som händer.  

Såväl de barn som de experter på området som utredningen träffat lyfter 

fram att umgänge med den misstänkte förövaren under barnets tid i det 

skyddade boende är ett stort problem. Från barnets synpunkt innebär detta 

umgänge många gånger att en fredad zon går förlorad och att både barnets 

och den medföljande vårdnadshavarens säkerhet sätts på spel.  

Det är ovanligt att socialnämnden följer upp barnets eller ens den 

medföljande vårdnadshavarens vistelse i det skyddade boendet. Ofta 

avslutas kontakten helt när vistelsen upphör. De barn som trots allt får 

insatser under sin tid i skyddat boende, kan lämnas helt utan stöd efter 

vistelsen. Att socialtjänstens kontakt med familjen bryts är särskilt 

allvarligt för de kvinnor som har utländsk bakgrund eftersom de i högre 

grad än andra kvinnor saknar nätverk, kunskaper i svenska språket och 

anknytning till arbetsmarknaden.  

Till följd av bostadsbrist och otillräcklig planering saknar många barn 

tillgång till ett permanent boende efter vistelsen. Tillfälliga 

boendelösningar är vanliga, t.ex. i vandrarhem. Ibland återplaceras även 

barn i ett skyddat boende. Av dessa skäl bedöms vistelsetiderna i skyddat 

boende bli allt längre. 

Kännetecken för välfungerande verksamhet 

Skillnaden mellan och inom kommunerna när det gäller att tillvarata barns 

rättigheter i skyddat boende varierar kraftigt. Om gällande regelverk 

tillämpas rätt är det redan i dag möjligt för barn i dessa boenden att få 

behov och rättigheter tillgodosedda i högre utsträckning än vad som 

faktiskt är fallet. Kännetecknande för sådan verksamhet är enligt 

utredningens iakttagelser att 

• området prioriteras av politiker och chefer 

• samverkan inom kommunen och mellan socialtjänsten och det 

skyddade boendet fungerar 

• kompetensen i frågor om våldsutsatta barn och skyddat boende är god 

på alla nivåer i organisationen. 
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Även en fråga om jämställdhet och jämlikhet 

Ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål är att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra. En överväldigande majoritet av de som placeras i 

skyddat boende är kvinnor och barn medan våldsutövarna vanligtvis är 

män. Stärkta insatser till barn och kvinnor i skyddat boende kan ge 

förutsättningar för att undkomma upprepat våld.  

Barn är också framtidens vuxna. Förstärkta insatser i rätt tid förebygger 

både våldsutövande och våldsutsatthet liksom annan ohälsa på längre sikt.  

Uppskattningsvis har runt 70 procent av de barn och kvinnor som vistas 

i skyddat boende utländsk bakgrund. För att utlandsfödda ska ha samma 

möjligheter som andra att leva ett liv fritt från våld, kan det ibland krävas 

stora och långsiktiga insatser från samverkande aktörer. Att rättigheterna 

stärks för barn med utländsk bakgrund kan gynna deras familjers 

etablering i det svenska samhället och motverka diskriminering. 

Utredningens förslag i korthet 

Med ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende menar utredningen att 

barnet 

•  är ett eget rättssubjekt 

• tas emot oavsett ålder och kön 

• får boende med särskild barnkompetens  

• får relevant information 

• får behov utredda och att insatsen följs upp 

• får sina egna stödbehov tillgodosedda 

• får hälso- och sjukvård 

• får säker skolgång 

• är delaktigt i vad som händer 

• är skyddat från våld 

• • får en trygg utflyttning. 

Skyddat boende regleras i socialtjänstlagen och definieras 

juridiskt 

Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för 

den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra 

övergrepp. Barn får tas emot i ett sådant boende endast tillsammans med 

en vuxen vårdnadshavare. Skyddat boende blir därmed en ny 

placeringsform. Med detta följer att socialnämnden ska utreda, fatta beslut 

om och följa upp insatsen. Skyddat boende ska vidare definieras i 

socialtjänstförordningen och avse ett boende inom socialtjänsten som 

tillfälligt tar emot enskilda som behöver insatser till skydd och stöd mot 

hot, våld eller andra övergrepp i förening med ett boende. Insatserna ska 

syfta till att skydda och stödja enskilda från att fortsatt utsättas för hot, våld 

eller andra övergrepp. Insatsen ska vid behov kunna erbjudas den som 

utsatts för brott av andra än närstående, exempelvis i samband med 

människohandel eller prostitution. 
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Bilaga 1 Kvalitetskrav i skyddat boende 

Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga 

skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld eller andra 

övergrepp. Boendet ska ha tillgång till personal dygnet runt som utan 

dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.  

På de skyddade boenden som tar emot barn kommer det ställas 

ytterligare krav. Boendet ska vara lämpligt för barn oavsett ålder och kön 

och där ska även finnas personal med kunskaper om barns behov och 

rättigheter. I boendet ska det också finnas en barnansvarig person. Inför 

anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande ska de skyddade 

boenden som tar emot barn göra en kontroll i belastnings- eller 

misstankeregistret. 

Skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga 

En enskild verksamhet som driver skyddat boende ska ansöka om tillstånd 

hos IVO för att få bedriva verksamheten. Kommuner och landsting som 

driver skyddat boende ska anmäla denna verksamhet till IVO. IVO utövar 

redan i dag tillsyn över skyddade boenden. Det nya förfarandet med 

tillstånds- och anmälningsplikt innebär inte någon ändring vad gäller 

kommunens yttersta ansvar för att de insatser som ges till enskilda i form 

av skyddat boende är av god kvalitet. Likaså kvarstår kommunens ansvar 

för kontroll och uppföljning av insatser som socialnämnden lämnar över 

till en annan utförare, t.ex. en enskild verksamhet som driver skyddat 

boende.  

Skyddat boende blir en ny placeringsform  

Socialnämnden ska enligt utredningens förslag fatta beslut enligt 4 kap. 

1 § SoL även vad gäller de barn som följer med en vårdnadshavare till 

skyddat boende. Om barnet har två vårdnadshavare, måste dock båda 

samtycka till insatsen. I de allra flesta fall bedömer utredningen att ett 

sådant samtycke kommer att kunna erhållas. I de fall då detta inte blir 

möjligt ska socialnämnden få besluta om åtgärden med bara den ena 

vårdnadshavarens samtycke, om detta krävs med hänsyn till barnets bästa.  

Det finns redan i dag ett regelverk för barn som placerats utanför 

hemmet, t.ex. i ett hem för vård eller boende (HVB). Det nu gällande 

regelverket kommer med utredningens förslag även att omfatta den nya 

placeringsformen skyddat boende. För barn i skyddat boende betyder det 

att socialnämnden ska verka för att barnet får god vård, lämplig utbildning 

och den hälso- och sjukvård som barnet behöver. Socialnämnden ska 

vidare noga följa vården av de barn och unga (18–20 år) som vistas i ett 

skyddat boende, bl.a. genom regelbundna personliga besök i boendet och 

enskilda samtal med barnet eller den unge. Det ska också finnas en särskilt 

utsedd socialsekreterare för barn och unga som placeras i skyddat boende. 

Socialnämnden ska upprätta en vårdplan för den som placeras i skyddat 

boende och en genomförandeplan för barn och unga som vistas i sådant 

boende.  
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Barnet ska få tillgång till hälso- och sjukvård 

En viktig förutsättning för att barn i skyddat boende ska få den hälso- och 

sjukvård som de behöver är att deras behov synliggörs. Barn och unga ska 

därför, på motsvarande sätt som gäller vid andra placeringar utanför 

hemmet, erbjudas en hälsoundersökning. Kommunen ska även ingå en 

överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om barn och 

unga som placeras i skyddat boende, på samma sätt som gäller vid andra 

placeringar. De allvarliga konsekvenserna av att leva med våld innebär att 

barnen, i olika grad, behöver professionell hjälp att bearbeta sina 

upplevelser. Utredningen bedömer att alla barn i skyddat boende vid behov 

måste få tillgång till behandling inom BUP.  

Barnets rätt till skolgång ska säkerställas 

När barnet behöver byta skola till följd av vistelsen i skyddat boende 

behövs båda vårdnadshavarnas samtycke. För att säkerställa att barn i 

skyddat boende ska kunna fullfölja sin skolgång även när det saknas 

samtycke från båda vårdnadshavarna, ska socialnämnden få besluta om 

åtgärden med bara en vårdnadshavares samtycke, om det krävs med 

hänsyn till barnets bästa.  

Elever som vistas i skyddat boende i en annan kommun än 

hemkommunen ska, på samma sätt som gäller för elever som vistas i HVB, 

ha rätt att bli mottagen i en grundskola eller grundsärskola där eleven 

vistas. Elever i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha rätt att 

fullfölja sin utbildning i den nya vistelsekommunen, och kunna fullfölja 

den tidigare utbildningen i hemkommunen om de återvänder dit.  

För elever som till följd av sin vistelse i skyddat boende riskerar att 

förlora sin tidigare skolplats ska det finnas en möjlighet att under en viss 

tid få behålla platsen. Även rätten till skolskjuts förstärks.  

Barnet ska vara fredat från våld 

Utredningen har inte haft i uppdrag att lämna förslag som avser umgänge 

med barn som vistas i skyddat boende. Utredningen har dock 

återkommande tagit del av uppgifter som väcker allvarliga frågor om hur 

barnets bästa beaktas vid umgänge med den förälder som samtidigt är 

misstänkt förövare och som vistelsen i skyddat boende avser att skydda 

barnet ifrån. Utredningen föreslår därför att särskilda utbildningsinsatser 

ska riktas till domstolar och familjerätter om barns situation i skyddat 

boende. Utredningen föreslår vidare att regeringen bör uppdra åt 

Socialstyrelsen att utveckla en modell för barns umgänge med en 

misstänkt förövare som utgår från barnets perspektiv och förövarens 

ansvar för våldet. Regeringen bör vidare låta utreda hur bestämmelsen om 

umgängesstöd tillämpas i praktiken.  

Barnet ska få en trygg utflyttning 

Tillgång till permanent bostad samt fortsatt vård och stöd är viktiga 

förutsättningar för att tiden efter vistelsen i skyddat boende ska bli trygg 
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Bilaga 1 för barnet. Socialtjänsten behöver planera för detta redan i 

inledningsskedet av barnets placering.  

På grund av de svårigheter att erhålla bostad som i dag råder för den som 

utsatts för våld i nära relationer bör socialnämnden särskilt beakta denna 

grupp när den vidtar åtgärder, eller bevakar att åtgärder vidtas, för att skapa 

en god samhällsmiljö, t.ex. vad gäller tillgång till bostäder. Kommuner bör 

även förstärka samarbetet med kommunala och lokala bostadsföretag i 

syfte att förbättra möjligheten för våldsutsatta och deras barn att få tillgång 

till boende.   

Officiell statistik och kvalitetsuppföljning 

Barns vistelse i skyddat boende ska ingå i den officiella statistiken. 

Statistiken bör kompletteras av kvalitetsuppföljningar och Social-

styrelsens öppna jämförelser.  

Information för stärkt delaktighet 

IVO ska ta fram information till barn och unga i skyddat boende på 

motsvarande sätt som gäller för andra placeringsformer utanför hemmet. 

Ett nationellt och enhetligt informationsmaterial som riktar sig till barn 

som placeras i skyddat boende bör utvecklas och spridas.  

Stärkt kunskap om barn i skyddat boende 

Kunskap om det nya regelverket ska spridas via befintliga strukturer för 

kompetensstöd och i första hand genom det nationella och regionala 

kompetensstöd som Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Nationellt 

centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet i dag ger på 

regeringens uppdrag. Även Sveriges Kommuner och Landsting bör på ett 

tydligt sätt knytas till och ingå i arbetet med kunskapsspridningen, liksom 

andra relevanta aktörer inom området. Chefer och politiker inom 

socialtjänst och hälso- och sjukvård är centrala målgrupper för att 

säkerställa att reglerna tillämpas i praktiken.  

De verksamheter som bedriver skyddat boende bör erbjudas 

kompetensstöd för att kunna efterleva de nya kraven och fortlöpande 

utveckla kvaliteten i sina verksamheter. Socialstyrelsen föreslås få i 

uppdrag att ansvara för det nationella kunskapsstödet till dessa 

verksamheter.  

Konsekvenser 

Nya krav på bemanning och kompetens är kostnadsdrivande för de 

verksamheter som genomför insatsen skyddat boende. Ideella föreningar 

vars verksamhet i dag endast bygger på oavlönat arbete kommer 

exempelvis att behöva anställa personal. Utredningen bedömer att de flesta 

boenden som i dag bedriver verksamhet i form av skyddat boende, med 

hänsyn tagen till nödvändig kvalitetshöjning, kommer att kunna bedriva 
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skyddat boende även fortsättningsvis. För kommunerna kommer de nya 

kraven att leda till högre arbetsbelastning. För staten kommer förslagen att 

leda till kostnader för IVO.   

Förslagen förväntas få flera positiva effekter för barnets rättigheter samt 

för jämställdheten. Bland annat bedöms mäns våld mot kvinnor minska 

och förutsättningarna för jämställd hälsa förbättras. Även den ekonomiska 

jämställdheten främjas, genom att kvinnor i högre utsträckning än i dag 

kommer att ersättas för sina arbetsinsatser i skyddat boende.  

Finansiering  

Socialtjänsten har redan i dag ett ansvar att vid behov kunna erbjuda 

skyddat boende. Utredningens förslag innebär dock en tydlig 

ambitionshöjning och därför ska den s.k. finansieringsprincipen tillämpas. 

Genom statlig finansiering tillförs kommunerna resurser så att barn som 

vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare får skydd och 

stöd av god kvalitet. I förlängningen kommer denna finansiering att leda 

till stora vinster såväl för barnen och deras föräldrar som för samhället i 

stort, eftersom rätt insatser i rätt tid verkar våldsförebyggande på sikt. Våld 

i nära relationer kostar samhället miljarder kronor varje år. Dessa 

kostnader förväntas minska.  

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 

2019. 
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Bilaga 2 Betänkandets lagförslag  

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken att 6 kap. 13 a § ska ha 

följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 

13 a §45 

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast 

den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att 

åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det 

krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller  

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas 

av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453), 

3. utseende av en kontaktperson 

eller en familj som avses i 3 kap. 

6 b § första stycket socialtjänst-

lagen eller 

3. utseende av en kontaktperson 

eller en familj som avses i 3 kap. 

6 b § första stycket socialtjänst-

lagen, 

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 

lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade 

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 

lagen (1993:387) om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade, 

 5. en placering enligt 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen eller 

 6. val eller byte av skolenhet i 

anledning av att barnet placerats 

enligt 6 kap. 1 a § socialtjänst-

lagen. 

 Beslut enligt första stycket 5 ska 

omprövas efter en månad. 

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får 

dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga 

kraft. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.   

 

45 Senaste lydelse 2017:32. 
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Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen 

(1991:481) 

Härigenom föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481) att 9 § 

ska ha följande lydelse.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 §1 

En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart 

av  

1. befattning som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda 

som politiskt sakkunnig inom Regeringskansliet, 

2. tjänstgöring enligt lagen 

(1994:1809) om totalförsvarsplikt, 

eller 

2. tjänstgöring enligt lagen 

(1994:1809) om totalförsvars- 

plikt, 

3. vård vid en institution för 

sjukvård, vård av unga, kriminal-

vård eller vård av missbrukare. 

3. vård vid en institution för 

sjukvård, vård av unga, kriminal-

vård eller vård av missbrukare, 

eller 

 4. placering i skyddat boende 

enligt 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen 

(2001:453). 

En person som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en fastighet 

där han eller hon med tillämpning av första stycket inte ska anses bosatt, 

anses bosatt på den fastighet som han eller hon med hänsyn till omständig-

heterna i övrigt kan anses ha sin starkaste anknytning till. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.   

 

1 Senaste lydelse 2013:380. 
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Bilaga 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. 

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:137) om mottagande av asyl-

sökande m.fl. ska införas en ny paragraf, 3 b §, och närmast före 3 b § en 

ny rubrik av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

  

Skyddat boende 

 

3 b § 

Vistelsekommunen ansvarar för 

att en utlänning som avses i 1 § 

första stycket 1–3 vid behov be-

viljas insatsen skyddat boende en-

ligt 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen 

(2001:453). 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019. 

   



  

  

Bilaga 2 

278 

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 

(2001:453) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)  

dels att 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2 §, 6 kap. 2, 4, 7 och 7 a–c §§, 7 kap. 1 och 

3 a §§, 10 kap. 5 §, 11 kap. 3 och 4 b §§ och 12 kap. 2 § ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 a kap. 

4 §1 

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till 

följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i 

1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, 

2. hem för vård eller boende eller 

i stödboende enligt 6 kap., 

2. hem för vård eller boende, 

skyddat boende eller i stödboende 

enligt 6 kap., 

3. boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 

5 § andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2, 

4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 

1 § första stycket 2, 

5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 

9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller 

6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den 

enskildes bosättningskommun. 

3 kap. 

2 §46 

Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på 

nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utform-

ningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också 

verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas 

så att de blir lättillgängliga för alla. 

Socialnämnden ska även i övrigt 

ta initiativ till och bevaka att 

åtgärder vidtas för att skapa en god 

samhällsmiljö och goda 

förhållanden för barn och unga, 

äldre och andra grupper som har 

behov av samhällets särskilda stöd. 

Socialnämnden ska i sin verksam-

het främja den enskildes rätt till 

arbete, bostad och utbildning. 

Socialnämnden ska även i övrigt 

ta initiativ till och bevaka att åtgär-

der vidtas för att skapa en god 

samhällsmiljö och goda förhållan-

den för barn och unga, äldre, de 

som utsatts för våld eller andra 

övergrepp av en närstående och 

andra grupper som har behov av 

samhällets särskilda stöd. Social-

nämnden ska i sin verksamhet 

 

1 Senaste lydelse 2015:982. 
46 Senaste lydelse 2015:982. 
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Bilaga 2 främja den enskildes rätt till arbete, 

bostad och utbildning. 

6 kap. 

 1 a § 

Socialnämnden ska även sörja 

för att den som behöver stöd och 

skydd till följd av hot, våld eller 

andra övergrepp kan tas emot i ett 

skyddat boende. 

 Barn får tas emot i ett sådant 

boende endast tillsammans med en 

vuxen vårdnadshavare. 

2 §47 

Varje kommun ansvarar för att 

det finns tillgång till familjehem, 

hem för vård eller boende och 

stödboenden. Enligt 3 § ska dock 

behovet av vissa hem tillgodoses av 

staten. 

Varje kommun ansvarar för att 

det finns tillgång till familjehem, 

hem för vård eller boende, stöd-

boenden och skyddade boenden. 

Enligt 3 § ska dock behovet av 

vissa hem tillgodoses av staten. 

4 §48 

Vård i familjehem, hem för vård 

eller boende och stödboende ska 

bedrivas i samråd med 

socialnämnden. Detta gäller även 

sådana hem som avses i 3 §. 

Vård i familjehem, hem för vård 

eller boende, stödboende och skyd-

dat boende ska bedrivas i samråd 

med socialnämnden. Detta gäller 

även sådana hem som avses i 3 §. 

7 §49 

Socialnämnden ska i fråga om de 

barn som vårdas i ett familjehem, 

jourhem, annat enskilt hem, 

stödboende eller hem för vård eller 

boende 

Socialnämnden ska i fråga om de 

barn som vårdas i ett familjehem, 

jourhem, annat enskilt hem, 

stödboende, skyddat boende eller 

hem för vård eller boende 

1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma 

uppväxtförhållanden, 

2. verka för att de får lämplig utbildning, 

3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver, 

4. lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som 

de behöver. 

7 a §50 

Socialnämnden ska i fråga om de 

barn som vårdas i ett familjehem, 

jourhem, stödboende eller hem för 

Socialnämnden ska i fråga om de 

barn som vårdas i ett familjehem, 

jourhem, stödboende, skyddat 

 

47 Senaste lydelse 2015:982. 
48 Senaste lydelse 2015:982. 
49 Senaste lydelse 2015:982. 
50 Senaste lydelse 2015:982. 
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vård eller boende lämna dem som 

vårdar sådana barn råd, stöd och 

annan hjälp som de behöver. 

boende eller hem för vård eller 

boende lämna dem som vårdar 

sådana barn råd, stöd och annan 

hjälp som de behöver. 

7 b §51 

Socialnämnden ska noga följa 

vården av de barn och unga som 

vårdas i ett familjehem, jourhem, 

stödboende eller hem för vård eller 

boende främst genom 

Socialnämnden ska noga följa 

vården av de barn och unga som 

vårdas i ett familjehem, jourhem, 

stödboende, skyddat boende eller 

hem för vård eller boende främst 

genom 

1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge 

vistas, 

2. enskilda samtal med barnet eller den unge, 

3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt 

hem, och 

4. samtal med vårdnadshavarna. 

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges 

hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga 

och andra närstående. 

7 c §52 

När vård ges i ett familjehem, 

stödboende eller hem för vård eller 

boende, ska det finnas en av 

socialnämnden särskilt utsedd 

socialsekreterare som ansvarar för 

kontakterna med barnet eller den 

unge. 

När vård ges i ett familjehem, 

stödboende, skyddat boende eller 

hem för vård eller boende, ska det 

finnas en av socialnämnden särskilt 

utsedd socialsekreterare som 

ansvarar för kontakterna med 

barnet eller den unge. 

Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den 

omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och 

önskemål. 

7 kap. 

1 §53 

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 

individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg 

yrkesmässigt bedriva 

1. verksamhet i form av stöd-

boende eller hem för vård eller 

boende enligt 6 kap., 

1. verksamhet i form av stöd-

boende, skyddat boende eller hem 

för vård eller boende enligt 6 kap., 

2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 

5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket, 

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård, 

 

51 Senaste lydelse 2015:982. 
52 Senaste lydelse 2015:982. 
53 Senaste lydelse 2017:210. 
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Bilaga 2 4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en 

begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs, eller 

5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå 

familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning 

till sådana hem som tar emot barn. 

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i första 

stycket 1–4 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och 

omsorg innan verksamheten påbörjas. 

3 a §54 

Handlingar i en personakt i 

enskild verksamhet som avser barn 

som har placerats eller tagits emot i 

ett hem för vård eller boende, 

stödboende eller sådant boende 

som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket 

ska överlämnas för bevarande till 

den socialnämnd som beslutat om 

insatsen, när gallringsskyldigheten 

enligt 3 § första stycket inträder. 

Handlingar i en personakt i 

enskild verksamhet som avser barn 

som har placerats eller tagits emot i 

ett hem för vård eller boende, 

stödboende, skyddat boende eller 

sådant boende som avses i 5 kap. 

7 § tredje stycket ska överlämnas 

för bevarande till den socialnämnd 

som beslutat om insatsen, när 

gallringsskyldigheten enligt 3 § 

första stycket inträder. 

När gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder ska 

handlingar i enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett 

representativt urval av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett 

representativt urval av personer överlämnas för bevarande till den 

socialnämnd som beslutat om insatsen. 

10 kap. 

5 §55 

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller 

föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum 

– 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken, 

– 2 kap. 1, 4–6, 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § 

att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad 

utredning, 

– 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken, 

– 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken, 

– 6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som 

består av ledamöter eller ersättare i nämnden, 

– 6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken, 

– 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål 

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge, 

– 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att 

underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader, 

– 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken. 

 Om socialnämndens beslut enligt 

6 kap. 13 a § första stycket 5 för-

 

54 Senaste lydelse 2015:982. 
55 Senaste lydelse 2012:132. 
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äldrabalken inte kan avvaktas, får 

nämndens ordförande eller någon 

annan ledamot som nämnden har 

förordnat besluta om åtgärden. 

Beslutet ska anmälas vid nämndens 

nästa sammanträde. 

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta 

befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag 

eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § 

socialförsäkringsbalken. 

11 kap. 

3 §56 

När någon behöver vårdas i ett 

hem för vård eller boende, 

stödboende eller familjehem ska en 

plan upprättas för den vård som 

socialnämnden avser att anordna 

(vårdplan). 

För barn och unga som vårdas i 

ett hem för vård eller boende, 

stödboende eller familjehem ska en 

plan upprättas över hur vården ska 

genomföras (genomförandeplan). 

När någon behöver vårdas i ett 

hem för vård eller boende, stöd-

boende, skyddade boende eller 

familjehem ska en plan upprättas 

för den vård som socialnämnden 

avser att anordna (vårdplan). 

För barn och unga som vårdas i 

ett hem för vård eller boende, 

stödboende, skyddat boende eller 

familjehem ska en plan upprättas 

över hur vården ska genomföras 

(genomförandeplan). 

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser 

som andra huvudmän har ansvar för. 

4 b §57 

Socialnämnden får besluta om 

uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett 

familjehem eller i ett hem för vård 

eller boende har upphört. 

Socialnämnden får besluta om 

uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett fam-

iljehem, ett skyddat boende eller i 

ett hem för vård eller boende har 

upphört. 

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses 

i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, 

bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke 

till sådan åtgärd saknas. 

12 kap. 

2 §58 

Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § 

första stycket: 

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning 

om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, 

 

56 Senaste lydelse 2015:982. 
57 Senaste lydelse 2012:776. 
58 Senaste lydelse 2015:982. 
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Bilaga 2 2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning 

om adoption, 

3. handlingar som kommit in 

eller upprättats i samband med att 

ett barn har placerats eller tagits 

emot i ett hem för vård eller 

boende, familjehem, stödboende, 

sådant boende som avses i 5 kap. 

7 § tredje stycket eller annat enskilt 

hem som inte tillhör någon av 

föräldrarna eller någon annan som 

har vårdnaden om barnet. 

3. handlingar som kommit in 

eller upprättats i samband med att 

ett barn har placerats eller tagits 

emot i ett hem för vård eller 

boende, familjehem, stödboende, 

skyddat boende, sådant boende som 

avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller 

annat enskilt hem som inte tillhör 

någon av föräldrarna eller någon 

annan som har vårdnaden om 

barnet. 

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket 

föräldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän 

barnet fyllt arton år. 

Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § 

av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner 

och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.   
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Förslag till lag om ändring i lagen (2007:171) om 

registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar 

emot barn 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:171) om registerkontroll av 

personal vid vissa boenden som tar emot barn 

att 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §1 

Hem för vård eller boende eller 

stödboenden enligt 6 kap. social-

tjänstlagen (2001:453) som tar 

emot barn får inte anställa någon 

om inte kontroll gjorts av register 

som förs enligt lagen (1998:620) 

om belastningsregister och lagen 

(1998:621) om misstankeregister 

avseende honom eller henne. Det-

samma ska gälla den som, utan att 

det innebär anställning, erbjuds 

uppdrag, praktiktjänstgöring eller 

liknande vid ett sådant hem under 

omständigheter liknande dem som 

förekommer vid en anställning 

inom verksamheten.  

Den som erbjuds en anställning, 

uppdrag, praktiktjänstgöring eller 

liknande vid ett sådant hem för vård 

eller boende eller ett sådant 

stödboende som sägs i första 

stycket, ska till den som erbjuder 

anställningen lämna utdrag ur 

belastningsregistret och 

misstankeregistret. 

Hem för vård eller boende, 

skyddade boenden eller stödboen-

den enligt 6 kap. socialtjänstlagen 

(2001:453) som tar emot barn får 

inte anställa någon om inte kontroll 

gjorts av register som förs enligt 

lagen (1998:620) om belastnings-

register och lagen (1998:621) om 

misstankeregister avseende honom 

eller henne. Detsamma ska gälla 

den som, utan att det innebär anstäl-

lning, erbjuds uppdrag, praktik-

tjänstgöring eller liknande vid ett 

sådant hem under omständigheter 

liknande dem som förekommer vid 

en anställning inom verksamheten. 

Den som erbjuds en anställning, 

uppdrag, praktiktjänstgöring eller 

liknande vid ett sådant hem för vård 

eller boende, ett sådant stödboende 

eller ett sådant skyddat boende som 

sägs i första stycket, ska till den 

som erbjuder anställningen lämna 

utdrag ur belastningsregistret och 

misstankeregistret. 

Skyldigheten att lämna utdrag ur register gäller dock inte om den som 

erbjuder anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande 

själv inhämtar utdraget.  

Utdraget ska vara högst sex månader gammalt. I lagen om belastnings-

register och lagen om misstankeregister finns bestämmelser om att rege-

ringen får meddela föreskrifter om innehållet i sådana utdrag. 

4 §2 

I 13 kap. 11 § socialtjänstlagen 

(2001:453) finns bestämmelser om 

förbud att driva stödboende eller 

I 13 kap. 11 § socialtjänstlagen 

(2001:453) finns bestämmelser om 

förbud att driva stödboende, skyd-

 

1 Senaste lydelse 2015:986. 
2 Senaste lydelse 2015:986 
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Bilaga 2 hem för vård eller boende på grund 

av underlåtenhet att göra register-

kontroll enligt 1 §. 

dat boende eller hem för vård eller 

boende på grund av underlåtenhet 

att göra registerkontroll enligt 1 §. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.   
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Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) att det ska införas en ny paragraf, 26 kap. 13 a §, och närmast 

före 26 kap. 13 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

26 kap. 

 Tillstånds- och anmälningsplikt 

 

 13 a § 

Sekretess gäller hos myndighet 

som utövar särskild tillsyn över 

socialnämndens verksamhet för 

uppgift om adress, beteckning på 

fastighet eller tomträtt avseende 

1. enskild verksamhet som har 

ansökt om eller beviljats tillstånd, 

eller 

2. verksamhet som anmälts av 

kommun och landsting 

 

enligt 7 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453), om det inte står 

klart att uppgiften kan röjas utan 

att en enskild som är placerad eller 

kan komma att placeras i verksam-

heten, eller någon närstående till 

denne, lider men om uppgiften röjs. 

Sekretessen gäller inte beslut i 

ärende.  

För uppgift i en allmän handling 

gäller sekretessen i högst 50 år. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.   
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Bilaga 2 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)  

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) att 10 kap. 25, 31 

och 33 §§, 11 kap. 25, 30 och 32 §§, 16 kap. 43 § och 49–49 a §§, 18 kap. 

31 § och 19 kap. 35 och 42–42 a §§ ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 

25 §1 

En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en 

annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven 

med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 

den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett 

visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens 

hemkommun. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) och som är beläget i en 

annan kommun än den som ska 

svara för elevens utbildning har rätt 

att bli mottagen i en grundskola i 

den kommun där eleven vistas. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § eller i ett skyddat 

boende enligt 6 kap. 1 a § social-

tjänstlagen (2001:453) och som är 

beläget i en annan kommun än den 

som ska svara för elevens utbild-

ning har rätt att bli mottagen i en 

grundskola i den kommun där 

eleven vistas. 

31 §2 

Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där 

om inte något annat följer av 30 § andra stycket. Detsamma ska gälla den 

som har tagits emot i förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning 

i grundskolan vid samma skolenhet. 

 En elev som vistas i ett skyddat 

boende enligt 6 kap. 1 a § social-

tjänstlagen (2001:453), har rätt att 

behålla sin placering enligt första 

stycket om den annars skulle upp-

höra till följd av elevens vistelse i 

boendet. Rätten att behålla place-

ringen gäller i fyra månader från 

det att den annars skulle ha upp-

hört. Om det föreligger särskilda 

skäl får eleven behålla placeringen 

längre tid än fyra månader. 

Rätten enligt första stycket att gå 

kvar vid en skolenhet gäller inte för 

en elev som med stöd av 3 kap. 

Rätten enligt första och andra 

stycket att gå kvar vid en skolenhet 

gäller inte för en elev som med stöd 

 

1 Senaste lydelse 2015:176. 
2 Senaste lydelse 2015:246. 
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12 e § ska placeras i en årskurs som 

inte anordnas vid skolenheten. 

av 3 kap. 12 e § ska placeras i en 

årskurs som inte anordnas vid skol-

enheten. 

33 § 

En elev som med stöd av 25 § går 

i en annan kommuns grundskola 

och som på grund av skolgången 

måste övernatta i den kommunen 

har rätt till skolskjuts mellan den 

tillfälliga bostaden och den plats 

där utbildningen bedrivs under 

samma förutsättningar som gäller 

för elever som är hemmahörande i 

kommunen. 

En elev som med stöd av 25 § går 

i en annan kommuns grundskola 

och som på grund av skolgången 

måste övernatta i den kommunen 

har rätt till skolskjuts mellan den 

tillfälliga bostaden och den plats 

där utbildningen bedrivs under 

samma förutsättningar som gäller 

för elever som är hemmahörande i 

kommunen. Detsamma gäller för 

en elev som går i en annan kom-

muns grundskola till följd av att 

eleven har placerats i ett skyddat 

boende enligt 6 kap. 1 a § social-

tjänstlagen (2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts 

anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas 

av elevens hemkommun. 

11 kap. 

25 §3 

En elev har rätt att bli mottagen i en grundsärskola som anordnas av en 

annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven 

med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 

den kommunens grundsärskola. Innan kommunen fattar beslut om att för 

ett visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta yttrande från elevens 

hemkommun. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) och som är beläget i en 

annan kommun än den som ska 

svara för elevens utbildning har rätt 

att bli mottagen i en grundsärskola 

i den kommun där eleven vistas. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § eller skyddat 

boende enligt 6 kap. 1 a § social-

tjänstlagen (2001:453) och som är 

beläget i en annan kommun än den 

som ska svara för elevens utbild-

ning har rätt att bli mottagen i en 

grundsärskola i den kommun där 

eleven vistas. 

30 §4 

Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där 

om inte något annat följer av 29 § andra stycket. Detsamma ska gälla den 
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Bilaga 2 som har tagits emot vid en skolenhet med förskoleklass och som ska 

fortsätta sin utbildning i grundsärskolan vid samma skolenhet. 

 En elev som vistas i ett skyddat 

boende enligt 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen (2001:453), har 

rätt att behålla sin placering enligt 

första stycket om den annars skulle 

upphöra till följd av elevens vistelse 

i boendet. Rätten att behålla place-

ringen gäller i fyra månader från 

det att den annars skulle ha 

upphört. Om det föreligger sär-

skilda skäl får eleven behålla 

placeringen längre tid än fyra 

månader. 

Rätten enligt första stycket att gå 

kvar vid en skolenhet gäller inte för 

en elev som med stöd av 3 kap. 12 

e § ska placeras i en årskurs som 

inte anordnas vid skolenheten. 

Rätten enligt första och andra 

stycket att gå kvar vid en skolenhet 

gäller inte för en elev som med stöd 

av 3 kap. 12 e § ska placeras i en 

årskurs som inte anordnas vid 

skolenheten. 

32 § 

En elev som med stöd av 25 § går 

i en annan kommuns grundsärskola 

och som på grund av skolgången 

måste övernatta i den kommunen 

har rätt till skolskjuts mellan den 

tillfälliga bostaden och den plats 

där utbildningen bedrivs under 

samma förutsättningar som gäller 

för elever som är hemmahörande i 

kommunen. 

En elev som med stöd av 25 § går 

i en annan kommuns grundsärskola 

och som på grund av skolgången 

måste övernatta i den kommunen 

har rätt till skolskjuts mellan den 

tillfälliga bostaden och den plats 

där utbildningen bedrivs under 

samma förutsättningar som gäller 

för elever som är hemmahörande i 

kommunen. Detsamma gäller för 

en elev som går i en annan kom-

muns grundskola till följd av att 

eleven har placerats i ett skyddat 

boende enligt 6 kap. 1 a § social-

tjänstlagen (2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts 

anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas 

av elevens hemkommun. 

16 kap. 

43 §5 

Av de behöriga sökande till ett nationellt program eller till en sådan 

nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning 

som börjar första läsåret ska huvudmannen i första hand ta emot dem som 
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är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för ut-

bildningen. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) ska vid beslut om mot-

tagande enligt första stycket jäm-

ställas med den som är hemma-

hörande i kommunen eller sam-

verkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i ett sådant 

hem för vård eller boende som 

avses i 6 kap. 1 § eller i ett skyddat 

boende enligt 6 kap. 1 a § social-

tjänstlagen (2001:453) ska vid 

beslut om mottagande enligt första 

stycket jämställas med den som är 

hemmahörande i kommunen eller 

samverkansområdet för utbild-

ningen. 

49 §6 

En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell 

inriktning och som därefter flyttar från kommunen eller samverkans-

området för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det 

påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen, om den nya 

hemkommunen erbjuder sådan utbildning. 

Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har 

eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun 

eller ett landsting som anordnar utbildningen. 

En elev som med anledning av 

placering i ett hem för vård eller 

boende enligt 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) flyttar från 

kommunen eller samverkansom-

rådet för utbildningen, har rätt att 

fullfölja utbildningen på det påbörj-

ade programmet eller den påbörj-

ade inriktningen i den kommun där 

hemmet för vård eller boende är 

beläget, om kommunen erbjuder 

sådan utbildning. Om den inte 

erbjuder den aktuella utbildningen, 

har eleven rätt att efter eget val 

fullfölja sin utbildning i en annan 

kommun eller ett landsting som an-

ordnar utbildningen, om detta inte 

hindrar eleven från att vistas i hem-

met för vård eller boende. 

En elev som med anledning av 

placering i ett hem för vård eller 

boende enligt 6 kap. 1 § eller i ett 

skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen (2001:453) flyttar 

från kommunen eller samverkans-

området för utbildningen, har rätt 

att fullfölja utbildningen på det 

påbörjade programmet eller den på-

började inriktningen i den kommun 

där hemmet för vård eller boende är 

beläget, om kommunen erbjuder 

sådan utbildning. Om den inte er-

bjuder den aktuella utbildningen, 

har eleven rätt att efter eget val 

fullfölja sin utbildning i en annan 

kommun eller ett landsting som an-

ordnar utbildningen, om detta inte 

hindrar eleven från att vistas i hem-

met för vård eller boende. 

49 a §7 

En elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en natio-

nell inriktning och som därefter 

En elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en natio-

nell inriktning och som därefter 
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Bilaga 2 placeras i ett sådant hem för vård 

eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) och 

som är beläget i en annan kommun 

än hemkommunen eller samverk-

ansområdet för utbildningen har 

rätt att i hemkommunen fullfölja 

utbildningen på det påbörjade pro-

grammet eller den påbörjade in-

riktningen när eleven efter place-

ringen återvänder till hemkom-

munen, om den erbjuder sådan 

utbildning. Detsamma gäller den 

elev som har påbörjat ett nationellt 

program eller en nationell inrikt-

ning i den kommun där hemmet för 

vård eller boende är beläget. 

placeras i ett sådant hem för vård 

eller boende som avses i 6 kap. 1 § 

eller i ett skyddat boende enligt 

6 kap. 1 a § socialtjänstlagen 

(2001:453) och som är beläget i en 

annan kommun än hemkommunen 

eller samverkansområdet för 

utbildningen har rätt att i 

hemkommunen fullfölja utbild-

ningen på det påbörjade program-

met eller den påbörjade inrikt-

ningen när eleven efter placeringen 

återvänder till hemkommunen, om 

den erbjuder sådan utbildning. Det-

samma gäller den elev som har 

påbörjat ett nationellt program eller 

en nationell inriktning i den kom-

mun där hemmet för vård eller 

boende är beläget. 

Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt 

att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett lands-

ting som anordnar utbildningen. 

 En elev som har antagits till eller 

påbörjat en utbildning enligt 36–

39 §§ och som placerats i skyddat 

boende enligt 6 kap. 1 a § social-

tjänstlagen (2001:453), har rätt att 

behålla sin skolplacering om den 

annars skulle upphöra till följd av 

elevens vistelse i boendet. Rätten 

att behålla placeringen gäller i fyra 

månader från det att placeringen 

annars skulle ha upphört. Om det 

föreligger särskilda skäl får eleven 

behålla placeringen längre tid än 

fyra månader. 

  

18 kap. 

31 §8 

En elev som med stöd av 19 kap. 

35–37 §§ går i gymnasiesärskola i 

en annan kommun än sin hemkom-

mun och som på grund av skol-

gången måste övernatta i den kom-

munen, har rätt till skolskjuts 

mellan den tillfälliga bostaden och 

den plats där utbildningen bedrivs 

En elev som med stöd av 19 kap. 

35–37 §§ går i gymnasiesärskola i 

en annan kommun än sin hemkom-

mun och som på grund av skol-

gången måste övernatta i den kom-

munen, har rätt till skolskjuts 

mellan den tillfälliga bostaden och 

den plats där utbildningen bedrivs 
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under samma förutsättningar som 

gäller för elever som är hemma-

hörande i kommunen. 

under samma förutsättningar som 

gäller för elever som är hemma-

hörande i kommunen. Detsamma 

gäller för en elev som går i en 

annan kommuns gymnasiesärskola 

till följd av att eleven har placerats 

i ett skyddat boende enligt 6 kap. 

1 a § socialtjänstlagen (2001:453). 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts 

anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas 

av elevens hemkommun. 

19 kap. 

35 §9 

Av de sökande till ett nationellt program eller till en nationell inriktning, 

särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som börjar första läsåret 

ska huvudmannen i första hand ta emot dem som är hemmahörande i 

kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i kommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen på grund av placering i 

ett sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) ska vid 

beslut om mottagande enligt första 

stycket jämställas med den som är 

hemmahörande i kommunen eller 

samverkansområdet för utbild-

ningen. 

En elev som vistas i kommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen på grund av placering i 

ett sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § eller i ett 

skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen (2001:453) ska 

vid beslut om mottagande enligt 

första stycket jämställas med den 

som är hemmahörande i kom-

munen eller samverkansområdet 

för utbildningen. 

42 §10 

En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell 

inriktning och som därefter flyttar från kommunen eller 

samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på 

det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen, om den nya 

hemkommunen erbjuder sådan utbildning. 

Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har 

eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun 

eller ett landsting som anordnar utbildningen. 

En elev som med anledning av 

placering i ett hem för vård eller 

boende enligt 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) flyttar från 

kommunen eller samverkans-

området för utbildningen, har rätt 

att fullfölja utbildningen på det 

En elev som med anledning av 

placering i ett hem för vård eller 

boende enligt 6 kap. 1 § eller i ett 

skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen (2001:453) flyttar 

från kommunen eller samverkans-

området för utbildningen, har rätt 
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Bilaga 2 påbörjade programmet eller den 

påbörjade inriktningen i den 

kommun där hemmet för vård eller 

boende är beläget, om kommunen 

erbjuder sådan utbildning. Om den 

inte erbjuder den aktuella utbild-

ningen, har eleven rätt att efter eget 

val fullfölja sin utbildning i en 

annan kommun eller ett landsting 

som anordnar utbildningen, om 

detta inte hindrar eleven från att 

vistas i hemmet för vård eller 

boende. 

att fullfölja utbildningen på det 

påbörjade programmet eller den 

påbörjade inriktningen i den kom-

mun där hemmet för vård eller 

boende är beläget, om kommunen 

erbjuder sådan utbildning. Om den 

inte erbjuder den aktuella utbild-

ningen, har eleven rätt att efter eget 

val fullfölja sin utbildning i en 

annan kommun eller ett landsting 

som anordnar utbildningen, om 

detta inte hindrar eleven från att 

vistas i hemmet för vård eller 

boende. 

42 a §11 

En elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en 

nationell inriktning och som där-

efter placeras i ett sådant hem för 

vård eller boende som avses i 

6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) och som är beläget i en 

annan kommun än hemkommunen 

eller samverkansområdet för 

utbildningen har rätt att i hem-

kommunen fullfölja utbildningen 

på det påbörjade programmet eller 

den påbörjade inriktningen när 

eleven efter placeringen återvänder 

till hemkommunen, om den 

erbjuder sådan utbildning. Detsam-

ma gäller den elev som har påbörjat 

ett nationellt program eller en 

nationell inriktning i den kommun 

där hemmet för vård eller boende är 

beläget. 

En elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en 

nationell inriktning och som där-

efter placeras i ett sådant hem för 

vård eller boende som avses i 

6 kap. 1 § eller i ett skyddat boende 

enligt 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen 

(2001:453) och som är beläget i en 

annan kommun än hemkommunen 

eller samverkans-området för 

utbildningen har rätt att i 

hemkommunen fullfölja utbild-

ningen på det påbörjade pro-

grammet eller den påbörjade 

inriktningen när eleven efter 

placeringen återvänder till hem-

kommunen, om den erbjuder sådan 

utbildning. Detsamma gäller den 

elev som har påbörjat ett nationellt 

program eller en nationell inrikt-

ning i den kommun där hemmet för 

vård eller boende är beläget. 

Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt 

att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett 

landsting som anordnar utbildningen. 

 En elev som har antagits till eller 

påbörjat en utbildning enligt 29–

32 §§ och som har placerats i 

skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen (2001:453), har 

rätt att behålla sin skolplacering 

om den annars skulle upphöra till 
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följd av elevens vistelse i boendet. 

Rätten att behålla placeringen 

gäller i fyra månader från det att 

placeringen annars skulle ha upp-

hört. Om det föreligger särskilda 

skäl får eleven behålla placeringen 

längre tid än fyra månader. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
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Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna (SOU 

2017:112) 

Riksdagens ombudsmän (JO), Hovrätten över Skåne och Blekinge, 

Varbergs tingsrätt, Södertörns tingsrätt, Kammarrätten i Jönköping, 

Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Umeå, 

Förvaltningsrätten i Uppsala, Justitiekanslern (JK), Domstolsverket, 

Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Kriminalvården, , 

Brottsoffermyndigheten, Migrationsverket, Datainspektionen, 

Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Inspektionen för Vård och omsorg, 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Myndigheten för delaktighet, 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Barnombudsmannen, 

Skatteverket, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

Länsstyrelsen i Östergötland, Statskontoret, Statens skolverk, Statens 

skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Göteborgs 

universitet (Institutionen för socialt arbete), Linköpings universitet 

(Barnafrid — nationellt kunskapscentrum), Stockholms universitet 

(Institutionen för socialt arbete), Umeå universitet Juridiska institutionen, 

Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Myndigheten för 

ungdoms och civilsamhällesfrågor, Dals-Ed kommun, Göteborgs stad, 

Jönköpings kommun, Kiruna kommun, Köpings kommun, Lunds 

kommun, Malmö kommun, Norrköpings kommun, Piteå kommun, 

Sigtuna kommun, Skara kommun, Stockholms kommun, Sundbybergs 

kommun, Södertälje kommun, Trollhättans kommun, Ulricehamns 

kommun, Vingåkers kommun, Ängelholms kommun, Örnsköldsviks 

kommun, Gävleborgs läns landsting, Norrbottens läns landsting, Uppsala 

läns landsting, Örebro läns landsting, Akademikerförbundet SSR, 

Brottsofferjouren Sverige, Föreningen PappaBarn, Föreningen Sveriges 

socialchefer, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

(Roks), Riksorganisationen Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, Sveriges Advokatsamfund, Sveriges Kommuner och 

Landsting, UNICEF och Unizon yttrade sig. 

 

Alingsås kommun, Hultsfreds kommun, Hässleholms kommun, Hörby 

kommun, Kalix kommun, Kristianstads kommun, Landskrona kommun, 

Lerums kommun, Luleå kommun, Rättviks kommun, Tierps kommun, 

Östra Göinge kommun, Stockholms läns landsting (BUP Traumaenheten), 

Västra Götalands läns landsting, Funktionsrätt Sverige, Föreningen 

Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR), Föreningen Sveriges 

skolchefer, Lika Unika, MÄN, Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT), 

Riksförbundet Barnens Rätt i Samhället (Bris), Sveriges Makalösa 

föräldrar, Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap 

(HARO), Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda korset, Somaya kvinno- 

och tjejjour, Stockholms Stadsmission, Svenska barnläkarföreningen, 

Sveriges kvinnolobby och Vision har inte yttrat sig.
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Sammanfattning av promemorian Stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – 

förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar 

placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16) 

Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i 

uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn 

som vistas i s.k. skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna. 

Utredaren hade i uppdrag att lämna förslag till hur insatsen skyddat boende 

kan lagregleras och definieras och hur en tillståndsplikt kan utformas. I 

januari 2018 överlämnades betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) till 

regeringen. I betänkandet föreslås att insatsen skyddat boende ska regleras 

i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, som en ny placeringsform 

för vuxna och barn som medföljande till en vuxen vårdnadshavare och att 

begreppet skyddat boende ska definieras i socialtjänstförordningen 

(2001:937). Det föreslås vidare att skyddat boende ska vara 

tillståndspliktigt och omfattas av nya kvalitetskrav. Förslag lämnas också 

om att barn i skyddat boende ska omfattas av samma regelverk som andra 

placerade barn, vilket bl.a. innebär att socialnämnden noga ska följa 

barnets vistelse där. Vidare föreslås ändringar i skollagen (2010:800) för 

att tydliggöra att elever som vistas i skyddat boende i en annan kommun 

än i hemkommunen ska ha rätt att bli dels mottagna i en skola i den 

kommun där de vistas, dels fullfölja påbörjad gymnasieutbildning eller 

motsvarande utbildning när de återvänder till hemkommunen.  

Under beredningen av betänkandet i Regeringskansliet har det kommit 

fram att förslagen bör kompletteras i vissa avseenden. De kompletteringar 

som denna promemoria behandlar gäller främst förslag till lagstiftning för 

att ge socialnämndens befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i 

skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas 

samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det föreslås också nya 

bestämmelser om offentlighet och sekretess bl.a. för att möjliggöra 

sekretess hos kommuner och regioner för adresser till skyddade boenden 

och hem för vård eller boende som bedriver verksamhet i form av skyddat 

boende. Vidare föreslås vissa följdändringar för att tydliggöra elevers rätt 

att gå i skola när de vistas i skyddat boende eller hem för vård eller boende. 

Slutligen föreslås övergångsbestämmelser och vissa konsekvensändringar 

i SoL, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

och i skollagen (2010:800).
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Bilaga 5 Promemorians lagförslag  

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 13 a § föräldrabalken ska ha följande 

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 

13 a §59 

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast 

den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att 

åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det 

krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller  

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas 

av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453), 

3. utseende av en kontaktperson 

eller en familj som avses i 3 kap. 

6 b § första stycket socialtjänst-

lagen eller 

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 

lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 

3. utseende av en kontaktperson 

eller en familj som avses i 3 kap. 

6 b § första stycket socialtjänst-

lagen, 

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 

lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, 

5. en placering i ett sådant 

boende som avses i 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen, eller 

6. val eller byte av förskoleenhet 

eller skolenhet med anledning av 

att barnet placerats i ett sådant 

boende som avses i 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen. 

Ett beslut enligt första stycket får 

överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs 

vid överklagande till kammarrätt. 

Ett beslut enligt första stycket får 

överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs 

vid överklagande till kammar-

rätten. 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får 

dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga 

kraft. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.  

 

59 Senaste lydelse 2017:32. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om 

allmänna förvaltningsdomstolar 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna förvalt-

ningsdomstolar1 ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

18 §60 

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam  

1. vid åtgärder som endast avser måls beredande, 

2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan 

förvaltningsrätt,  

3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning eller 

annat uppenbart förbiseende, och  

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.  

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av 

fullsutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare 

ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.  

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av 

sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av någon 

annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid 

en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. 

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare 

föreskrifter om detta.  

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av  

1. mål av enkel beskaffenhet,  

2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteför-

farandelagen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen 

(1979:1152), om en uppgifts eller handlings undantagande från kontroll 

enligt skatteförfarandelagen eller någon annan skatteförfattning, 

3. mål om omedelbart omhänder-

tagande enligt 6 och 6 a §§ lagen 

(1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga, mål om 

vård vid en låsbar enhet enligt 

15 b § samma lag, mål om av-

skildhet enligt 15 c § samma lag, 

mål om vård i enskildhet enligt 

15 d § samma lag, mål om tillfälligt 

flyttningsförbud enligt 27 § samma 

lag, mål om omedelbart omhänder-

tagande enligt 13 § lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare 

i vissa fall, mål om vård i enskild-

het enligt 34 a § samma lag, mål 

om avskildhet enligt 34 b § samma 

3. mål om omedelbart omhänder-

tagande enligt 6 och 6 a §§ lagen 

(1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga, mål om 

omedelbar placering i skyddat 

boende enligt 6 b § samma lag, mål 

om vård vid en låsbar enhet enligt 

15 b § samma lag, mål om av-

skildhet enligt 15 c § samma lag, 

mål om vård i enskildhet enligt 

15 d § samma lag, mål om tillfälligt 

flyttningsförbud enligt 27 § samma 

lag, mål om omedelbart omhänder-

tagande enligt 13 § lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare 

i vissa fall, mål om vård i enskildhet 

 

1 Lagen omtryckt 1981:1323. 
60 Senaste lydelse 2019:471. 
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Bilaga 5 lag, mål om vård vid en låsbar enhet 

enligt 14 § lagen (1998:603) om 

verkställighet av sluten ungdoms-

vård, mål om vård i enskildhet 

enligt 14 a § samma lag, mål om 

avskildhet enligt 17 § samma lag, 

mål om tillfällig isolering enligt 

5 kap. 3 § smittskyddslagen 

(2004:168), mål enligt 12 § första 

stycket och 33 § lagen (1991:1128) 

om psykiatrisk tvångsvård, mål 

enligt 18 § första stycket 3–5 och 9 

när det gäller de fall då vården inte 

har förenats med särskild utskriv-

ningsprövning eller 6 lagen 

(1991:1129) om rättspsykiatrisk 

vård, mål om förvar och uppsikt 

enligt utlänningslagen (2005:716), 

mål enligt strafftidslagen 

(2018:1251), mål enligt fängelse-

lagen (2010:610) och mål enligt 

lagen (1963:193) om samarbete 

med Danmark, Finland, Island och 

Norge angående verkställighet av 

straff m.m., 

enligt 34 a § samma lag, mål om 

avskildhet enligt 34 b § samma lag, 

mål om vård vid en låsbar enhet 

enligt 14 § lagen (1998:603) om 

verkställighet av sluten ungdoms-

vård, mål om vård i enskildhet 

enligt 14 a § samma lag, mål om 

avskildhet enligt 17 § samma lag, 

mål om tillfällig isolering enligt 

5 kap. 3 § smittskyddslagen 

(2004:168), mål enligt 12 § första 

stycket och 33 § lagen (1991:1128) 

om psykiatrisk tvångsvård, mål 

enligt 18 § första stycket 3–5 och 9 

när det gäller de fall då vården inte 

har förenats med särskild utskriv-

ningsprövning eller 6 lagen 

(1991:1129) om rättspsykiatrisk 

vård, mål om förvar och uppsikt 

enligt utlänningslagen (2005:716), 

mål enligt strafftidslagen 

(2018:1251), mål enligt fängelse-

lagen (2010:610) och mål enligt 

lagen (1963:193) om samarbete 

med Danmark, Finland, Island och 

Norge angående verkställighet av 

straff m.m., 

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär skatt 

eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteför-

fattningarna,  

5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen 

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen 

(2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,  

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock 

endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger 

hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-

balken,  

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och  

8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen 

(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identi-

fiering. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga  

dels att 1, 37 och 40 §§ och rubriken närmast efter 5 § ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 b och 6 c §§, av följande 

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

1 §1 

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd 

med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestäm-

melserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt 

för den unges människovärde och integritet. 

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om 

någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas 

att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem 

som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, 

av honom eller henne själv. 

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 

20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga 

förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas 

att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas 

utan samtycke enligt 22 och 24 §§. 

Vissa andra åtgärder får vidtas 

utan samtycke enligt 6 b, 22 och 

24 §§. 

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara 

avgörande. 

 

Omedelbart omhändertagande Omedelbart omhändertagande 

och omedelbar placering 

 

6 b § 

Om socialnämnden har beslutat att 

den ena av ett barns två vård-

nadshavare ska placeras i ett 

sådant boende som avses i 6 kap. 

1 a § socialtjänstlagen (2001:453), 

får nämnden besluta att barnet 

omedelbart ska placeras i boendet 

tillsammans med den vårdnads-

havaren om det är sannolikt att 

barnet behöver vård där tillsam-

mans med vårdnadshavaren och 

placeringen inte kan avvaktas med 

 

1 Senaste lydelse 2012:777. 



  

  

301 

Bilaga 5 hänsyn till risken för barnets 

säkerhet och hälsa, och 

1. den andra vårdnadshavarens 

samtycke till placeringen inte kan 

inhämtas före placeringen eller 

särskilda skäl talar emot att 

samtycket inhämtas före place-

ringen, eller  

2. den andra vårdnadshavaren 

inte samtycker till placeringen av 

barnet.  

Placeringen får beslutas endast 

om den vårdnadshavare som 

barnet placeras tillsammans med 

samtycker till barnets placering. 

Har barnet fyllt 15 år får place-

ringen beslutas endast om barnet 

självt samtycker till det. 

Den omedelbara placeringen får 

pågå under högst fyra veckor från 

det att beslutet fattades. 

  

6 c §  

Vid handläggningen av ärenden om 

omedelbar placering enligt 6 b § 

tillämpas även det som föreskrivs 

om omedelbart omhändertagande i  

– 6 § andra stycket om rätten för 

socialnämndens ordförande eller 

någon annan ledamot som nämn-

den har förordnat att besluta om 

omedelbart omhändertagande,  

– 7 § första–tredje styckena om 

underställning och prövning av 

beslut om samt upphörande av 

omedelbart omhändertagande, 

– 9 § andra stycket och tredje 

stycket första meningen om hinder 

mot verkställighet av och om 

upphörande av omedelbart omhän-

dertagande,  

– 39 § första, andra och fjärde 

styckena om offentligt biträde. 

 

37 § 

Vid handläggning i kammarrätt 

av andra mål enligt denna lag än 

mål om omedelbart omhänder-

tagande och tillfälligt flyttnings-

förbud skall nämndemän ingå i 

rätten.  

Vid handläggning i kammar-

rätten av andra mål enligt denna lag 

än mål om omedelbart omhänder-

tagande, omedelbar placering i 

skyddat boende och tillfälligt 
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flyttningsförbud ska nämndemän 

ingå i rätten. 

40 § 

Beslut om omedelbart omhänder-

tagande, om förebyggande insatser 

eller om tillfälligt flyttningsförbud 

gäller omedelbart. 

Beslut om omedelbart omhänder-

tagande, om omedelbar placering i 

skyddat boende, om förebyggande 

insatser eller om tillfälligt flytt-

ningsförbud gäller omedelbart. 

Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om 

nämnden inte förordnar något annat. 

Rätten får förordna att andra 

beslut som rätten har meddelat skall 

gälla omedelbart. 

Rätten får förordna att andra 

beslut som rätten har meddelat ska 

gälla omedelbart. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
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Bilaga 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade 

Härigenom föreskrivs att 16 d § lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

16 d §1 

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till 

följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i 

1. familjehem, stödboende eller 

hem för vård eller boende enligt 

6 kap. socialtjänstlagen 

(2001:453), 

1. familjehem, stödboende, 

skyddat boende eller hem för vård 

eller boende enligt 6 kap. social-

tjänstlagen (2001:453), 

2. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller 

tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller  

3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 

1 § första stycket 2 socialtjänstlagen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.   

 

1 Senaste lydelse 2018:1723. 
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Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 

(2001:453) 

Härigenom föreskrivs att i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)  

dels att 7 kap. 1 §, 10 kap. 4 § och 12 kap. 10 § ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 

 1 a § 

Socialnämnden ska sörja för att 

den som behöver stöd och skydd till 

följd av hot, våld eller andra över-

grepp kan tas emot i ett skyddat 

boende. 

Barn får tas emot i ett sådant 

boende endast tillsammans med en 

vuxen vårdnadshavare. 

7 kap. 

1 §1 

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ 

får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt 

bedriva 

1. verksamhet i form av stöd-

boende eller hem för vård eller 

boende enligt 6 kap., 

1. verksamhet i form av stöd-

boende, skyddat boende eller hem 

för vård eller boende enligt 6 kap., 

2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 

5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje stycket, 

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård, 

4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en 

begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,  

5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå 

familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning 

till sådana hem som tar emot barn, eller 

6. hemtjänst. 

Kommun och region som driver verksamhet som avses i första stycket 

1–4 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg 

innan verksamheten påbörjas. 

10 kap. 

4 §2 

Uppdrag att besluta på social-

nämndens vägnar får ges endast åt 

en särskild avdelning som består av 

ledamöter eller ersättare i nämnden 

Uppdrag att besluta på social-

nämndens vägnar får ges endast åt 

en särskild avdelning som består av 

ledamöter eller ersättare i nämnden 

 

1 Senaste lydelse 2019:909. 
2 Senaste lydelse 2012:321. 
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Bilaga 5 i ärenden som är en uppgift för 

nämnden enligt 6 kap. 6, 6 a, 8 och 

11 a–13 §§ denna lag, 4 och 6 §§, 

11 § första och andra styckena, 

13 §, 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 

26, 27 och 43 §§ lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om 

vård av unga samt 11 och 13 §§ 

lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall. 

i ärenden som är en uppgift för 

nämnden enligt 6 kap. 6, 6 a, 6 b, 8 

och 11 a–13 §§ denna lag, 4 och 

6 §§, 11 § första och andra 

styckena, 13 §, 14 § tredje stycket, 

21, 22, 24, 26, 27 och 43 §§ lagen 

(1990:52) med särskilda be-

stämmelser om vård av unga samt 

11 och 13 §§ lagen (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall. 

12 kap. 

10 §3 

Av 10 kap. 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) framgår 

att socialnämnden utan hinder av 

sekretess kan polisanmäla brott 

som hindrar nämndens verksamhet. 

Av 10 kap. 21–23 §§ samma lag 

följer att sekretess även i vissa 

andra fall inte hindrar att uppgifter 

som angår misstanke om brott 

lämnas till en åklagarmyndighet, 

Polismyndigheten,  

Säkerhetspolisen eller annan 

myndighet som har till uppgift att 

ingripa mot brottet. 

 

Detsamma gäller enligt 10 kap. 

19 § samma lag uppgifter som 

behövs för att förhindra ett 

förestående eller avbryta ett 

pågående brott som avses i den 

paragrafen. Av 10 kap. 18 a § 

samma lag framgår att sekretess 

inte heller hindrar att en uppgift 

som rör en enskild som inte har fyllt 

tjugoett år lämnas till 

Polismyndigheten eller  

Säkerhetspolisen i brottsföre-

byggande syfte under vissa angivna 

förutsättningar. 

 

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas 

1. uppgifter om huruvida någon 

vistas i ett hem för vård eller 

boende, stödboende eller familje-

hem, om uppgifterna för särskilt 

fall begärs av en domstol, en 

åklagarmyndighet, Polismyndig-

1. uppgifter om huruvida någon 

vistas i ett hem för vård eller 

boende, skyddat boende, stöd-

boende eller familjehem, om 

uppgifterna för särskilt fall begärs 

av en domstol, en åklagar-

 

3 Senaste lydelse 2018:690. Ändringen innebär bl.a. att första och andra styckena tas bort. 
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heten, Säkerhetspolisen, Krono-

fogdemyndigheten eller Skatte-

verket, 

myndighet, Polismyndigheten, 

Säkerhetspolisen, Kronofogde-

myndigheten eller Skatteverket, 

2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad 

folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), 

3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om 

att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 

2. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 

individ som före ikraftträdandet påbörjat verksamhet i form av sådant 

skyddat boende som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1, ska senast den 

1 mars 2022 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta bedriva 

verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram 

till dess att ett slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft. 
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Bilaga 5 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400)  

dels att 18 kap. 19 § och 26 kap. 7 och 15 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 7 a och b §§, och 

närmast före 18 kap. 7 a och b §§ tre nya rubriker av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 

 

 Skyddade boenden 

 

Adressuppgifter 

 

7 a § 

Sekretess gäller hos kommun eller 

region för uppgift om adress till 

skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller 

hem för vård eller boende enligt 

6 kap. 1 § första stycket 2 social-

tjänstlagen som bedriver verksam-

het som motsvarar skyddat boende 

om det inte står klart att uppgiften 

kan röjas utan att syftet med 

verksamheten skadas. 

Sekretess gäller även för uppgift 

om beteckning på fastighet där 

verksamhet bedrivs i form av 

sådana boenden som avses i första 

stycket. Sekretess gäller också för 

uppgift om tomträtt i fastighet där 

sådan verksamhet bedrivs.  

För uppgift i en allmän hand-

ling gäller sekretess i högst 40 år. 

 

Sekretessbrytande bestämmelse 

7 b § 

Sekretessen enligt 7 a § hindrar 

inte att en uppgift lämnas från en 

kommun eller en region till en 

socialnämnd om uppgiften kan 

antas ha betydelse vid verkställig-

heten av socialnämndens beslut om 

placering av enskild i sådana 

boenden som avses i 7 a § första 

stycket. 
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26 kap. 

7 §1 

Sekretessen enligt 1 § gäller inte  

1. beslut om omhändertagande av en enskild, 

2. beslut om vård utan samtycke, 

 3. beslut om omedelbar place-

ring i skyddat boende, 

3. beslut om sluten ungdoms-

vård, 

4. beslut i ärende om klagomål 

mot kommunal hälso- och sjukvård 

eller dess personal, eller 

5. beslut i ärende enligt 8 kap. 

patientsäkerhetslagen (2010:659). 

4. beslut om sluten ungdoms-

vård, 

5. beslut i ärende om klagomål 

mot kommunal hälso- och sjukvård 

eller dess personal, eller 

6. beslut i ärende enligt 8 kap. 

patientsäkerhetslagen (2010:659). 

Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om omhänder-

tagande eller återlämnande av personakt. 

 

15 §2 

Den tystnadsplikt som följer av 5, 

13 och 14 a §§ inskränker rätten 

enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryck-

frihetsförordningen och 1 kap. 

1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrund-

lagen att meddela och offentliggöra 

uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 1, 

3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten 

att meddela och offentliggöra upp-

gifter, när det är fråga om uppgift 

om annat än verkställigheten av 

beslut om omhändertagande, beslut 

om vård utan samtycke eller beslut 

om sluten ungdomsvård. 

Den tystnadsplikt som följer av 5, 

13, 13 a och 14 a §§ inskränker 

rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ 

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 

1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrund-

lagen att meddela och offentliggöra 

uppgifter. 

Den tystnadsplikt som följer av 1, 

3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten 

att meddela och offentliggöra upp-

gifter, när det är fråga om uppgift 

om annat än verkställigheten av 

beslut om omhändertagande, beslut 

om omedelbar placering i skyddat 

boende, beslut om vård utan 

samtycke eller beslut om sluten 

ungdomsvård. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 

 

   

 

1 Senaste lydelse 2010:679 
2 Senaste lydelse 2018:1919 
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Bilaga 5 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)  

dels att 17 kap. 1, 19 och 21 a §§ och 19 kap. 40 a § ska ha följande 

lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 17 kap. 15 a §, av följande 

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 kap. 

1 § 

I detta kapitel finns 

- allmänna bestämmelser (2– 

15 §§) 

- allmänna bestämmelser (2– 

15 a §§) 

- bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en gym-

nasieskola med offentlig huvudman (16–27 §§), och 

- bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en fristående 

gymnasieskola (28–36 §§). 

 15 a § 

En elev som på grund av placering 

i ett hem för vård eller boende 

enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) eller i ett skyddat 

boende enligt 6 kap. 1 a § samma 

lag flyttar från kommunen eller 

samverkansområdet för utbild-

ningen, har rätt att fullfölja utbild-

ningen på ett påbörjat introduk-

tionsprogram eller på ett annat 

introduktionsprogram hos den 

kommun eller i det samverkans-

område där hemmet eller boendet 

finns. Utbildningen ska i ett sådant 

fall fullföljas enligt den nya huvud-

mannens utbildningsplan och en ny 

individuell plan.  

Under de förutsättningar som 

anges i 29 och 30 §§ har eleven rätt 

att fullfölja utbildningen hos en 

huvudman för en fristående gym-

nasieskola enligt den huvudman-

nens utbildningsplan och en ny 

individuell studieplan.  

En elev som påbörjat ett intro-

duktionsprogram hos en huvudman 

och som efter en avslutad placering 

i ett hem för vård eller boende eller 

i ett skyddat boende återvänder till 

hemkommunen har rätt att fullfölja 

utbildningen på programmet eller 
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på ett annat introduktionsprogram 

hos hemkommunen eller i hemkom-

munens samverkansområde enligt 

hemkommunens utbildningsplan 

och en ny individuell studieplan. 

 

19 §1 

En kommun eller en region som anordnar programinriktat val som har 

utformats för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats 

för en grupp elever ska ta emot alla de behöriga sökande till utbildningen 

som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i kommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen på grund av placering i 

ett sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) ska vid 

beslut om mottagande enligt första 

stycket jämställas med den som är 

hemmahörande i kommunen eller 

samverkansområdet för utbild-

ningen. 

En elev som vistas i kommunen 

eller samverkansområdet för ut-

bildningen på grund av placering i 

ett sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) eller i ett 

skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 

samma lag ska vid beslut om 

mottagande enligt första stycket 

jämställas med den som är hemma-

hörande i kommunen eller sam-

verkansområdet för utbildningen. 

Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande som ska 

tas emot enligt första och andra styckena har antagits, får kommunen eller 

regionen ta emot andra behöriga sökande till utbildningen. 

 

21 a §2 

En kommun som anordnar sådan 

utbildning som avses i 21 § första 

stycket ska ta emot ungdomar som 

uppfyller behörighetsvillkoren för 

respektive utbildning om de på 

grund av placering i ett sådant hem 

för vård eller boende som avses i 

6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) vistas i kommunen eller 

samverkansområdet för utbild-

ningen. Det gäller också för en 

region som anordnar sådan 

utbildning som avses i 21 § andra 

stycket. 

En kommun som anordnar sådan 

utbildning som avses i 21 § första 

stycket ska ta emot ungdomar som 

uppfyller behörighetsvillkoren för 

respektive utbildning om de på 

grund av placering i ett sådant hem 

för vård eller boende som avses i 

6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) eller i ett skyddat 

boende enligt 6 kap. 1 a § samma 

lag vistas i kommunen eller sam-

verkansområdet för utbildningen. 

Det gäller också för en region som 

anordnar sådan utbildning som 

avses i 21 § andra stycket. 

 

 

 

1 Senaste lydelse 2019:947 
2 Senaste lydelse 2019:947 
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Bilaga 5 19 kap. 

40 a §3 

En kommun eller en region ska ta emot en elev på ett individuellt 

program om 

1. eleven vistas i kommunen eller 

samverkansområdet för utbild-

ningen på grund av placering i ett 

sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453), och 

1. eleven vistas i kommunen eller 

samverkansområdet för utbild-

ningen på grund av placering i ett 

sådant hem för vård eller boende 

som avses i 6 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) eller i ett 

skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 

samma lag, och 

2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen 

på ett nationellt program. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022

 

3 Senaste lydelse 2019:947 
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Förteckning över remissinstanserna (Ds 

2020:16) 

Akademikerförbundet SSR, Barnafrid, Barnombudsmannen, 

Brottsofferjouren Sverige, Brottsoffermyndigheten, Dals-Ed kommun, 

Datainspektionen, Domstolsverket, Familjerättssocionomernas 

riksförening – FSR, Försäkringskassan, Förvaltningsrätten i Stockholm, 

Förvaltningsrätten i Umeå, Göteborgs kommun, Göteborgs universitet 

(Institutionen för socialt arbete), Hultsfreds kommun, Hässleholms 

kommun, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och 

omsorg, Journalistförbundet, Justitiekanslern (JK), Jämställdhets-

myndigheten, Jönköpings kommun, Kammarrätten i Stockholm, 

Kriminalvården, Landskrona kommun, Linköpings stadsmission, 

Linköpings universitet (Barnafrid–nationellt kunskapscentrum), Luleå 

kommun, Lunds kommun, Länsstyrelsen Jönköping, Länsstyrelsen 

Östergötland, Malmö kommun, Migrationsverket, Myndigheten för 

delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys, Norrköpings kommun, Piteå kommun, 

Polismyndigheten, Region Gävleborg, Region Norrbotten, Region 

Stockholm, Region Uppsala, Region Örebro, Riksdagens ombudsmän 

(JO), Riksförbundet Barnens Rätt i Samhället (Bris), Riksorganisationen 

för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Rädda Barnen, Rädda 

Barnens Ungdomsförbund, Sigtuna kommun, Skatteverket, 

Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens 

skolinspektion, Statens skolverk, Statskontoret, Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, Stockholms kommun, Stockholms Stadsmission, Stockholms 

universitet (Institutionen för socialt arbete), Sundbybergs kommun, 

Svenska barnläkarföreningen, Sveriges Advokatsamfund, Sveriges 

Kommuner och Regioner, Södertälje kommun, Tierps kommun, 

Trollhättans kommun, TU Medier Sverige, Umeå universitet (Juridiska 

institutionen), UNICEF, Unizon, Uppsala universitet (Nationellt centrum 

för kvinnofrid), Vingåkers kommun, Vision, Åklagarmyndigheten, 

Ängelholms kommun och Örnsköldsviks kommun yttrade sig. 

 

Alingsås kommun, Friskolornas riksförbund, Funktionsrätt Sverige, 

Föreningen grävande journalister, Föreningen PappaBarn, Föreningen 

Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR), Föreningen Sveriges 

skolchefer, Föreningen Sveriges socialchefer, Hörby kommun, Idéburna 

skolors riksförbund, Kalix kommun, Kiruna kommun, Kristianstads 

kommun, Köpings kommun, Lerums kommun, MÄN, Nätverket unga för 

tillgänglighet, Region Västra Götaland, Riksorganisationen för valfrihet, 

jämställdhet och föräldraskap (HARO), Riksorganisationen Sveriges 

Makalösa föräldrar, Rättviks kommun, Röda Korset, Skara kommun, 

Somaya kvinno- och tjejjour, Sveriges Kvinnolobby, TRIS - Tjejers rätt i 

samhället, Ulricehamns kommun och Östra Göinge kommun har inte yttrat 

sig. 
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§ 117 
Dnr KS/2022:828 

Svar på remiss - Program för miljö och hållbarhet 2023-2026 
för region Uppsala 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret angående Program för miljö och hållbarhet 2023-
2026 för Region Uppsala.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I början av varje mandatperiod fastställer regionfullmäktige i Region 
Uppsala ett Program för miljö och hållbarhet för de kommande fyra åren. 
Tierps kommun har inbjudits att lämna ett remissvar på programmet. De 
tre övergripande miljömålen som identifierats är 1) Minskad 
klimatpåverkan, 2) Hälsosam och giftfri miljö och 3) Hållbar och effektiv 
resursanvändning.  
 
Tierps kommun välkomnar att Region Uppsalas program för miljö och 
hållbarhet innehåller tydliga och konkreta målområden som går att följa 
upp. I remissvaret ges förslag kring vissa ändringar och tydliggöranden, 
samt förslag till fler målområdet som i dagsläget saknas.  
 
Programmet identifierar upphandling som ett viktigt verktyg i Region 
Uppsalas hållbarhetsarbete. Tierps kommun anser att Region Uppsala 
och kommunerna i länet bör samverka för att ställa skarpa och enhetliga 
krav i vissa upphandlingar, vilket bör framgå i programmet.  
 
Tierps kommun saknar ett målområde kring livsmedel under rubriken om 
minskad klimatpåverkan och anser bland annat att Region Uppsala 
genom sin livsmedelsupphandling bör bidra till den regionala 
livsmedelsstrategin ÄT UPPsala län. Tierps kommun efterfrågar också att 
krav på fossilfria transporter ställs i fler upphandlingar än vad 
programmet i dagsläget föreslår.  
 
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Tierps kommun föreslår att begreppet cirkulär ekonomi ska användas för 
att beskriva arbetet med hållbar och effektiv resursanvändning, i enlighet 
med den nationella strategin. Ett mål om minskat avfall bör sättas och 
fler produktkategorier bör innefattas i programmet så som möbler och 
textilier. Kommunen efterfrågar även en bredare ansats för Regionens 
arbete med biologisk mångfald i sina utemiljöer, så att det även innefattar 
klimatåtgärder och giftfri miljö.  
 
Se remissvaret för fullständig redogörelse av Tierps kommuns förslag till 
ändringar i programmet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på lång sikt påverkas positivt av beslutet då ett 
förbättrat arbete för klimat och miljö i länet är nödvändigt för en hållbar 
samhällsutveckling. Barn och ungas synpunkter har inte samlats in i 
ärendet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med flera av Tierps kommuns delmål kopplade 
till Agenda 2030 mål; 6 Rent vatten och sanitet, 7 Hållbar energi för alla, 
12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa 
klimatförändringarna, 14 Hav och marina resurser samt 15 Ekosystem 
och biologisk mångfald.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Remissvar - Program för Miljö och hållbarhet 2023-2026 för 

Region Uppsala 
 Program för miljö-och hållbarhet, Dnr RS2022-00185 

 
Beslutet skickas till 

 Region Uppsala 
 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-11 KS/2022:828
  

  
   

Svar på remiss - Program för Miljö och hållbarhet 2023-2026 för 
Region Uppsala  
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret angående Program för miljö och hållbarhet 2023-2026 
för Region Uppsala.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I början av varje mandatperiod fastställer regionfullmäktige i Region 
Uppsala ett Program för miljö och hållbarhet för de kommande fyra åren. 
Tierps kommun har inbjudits att lämna ett remissvar på programmet. De 
tre övergripande miljömålen som identifierats är 1) Minskad 
klimatpåverkan, 2) Hälsosam och giftfri miljö och 3) Hållbar och effektiv 
resursanvändning.  
 
Tierps kommun välkomnar att Region Uppsalas program för miljö och 
hållbarhet innehåller tydliga och konkreta målområden som går att följa 
upp. I remissvaret ges förslag kring vissa ändringar och tydliggöranden, 
samt förslag till fler målområdet som i dagsläget saknas.  
 
Programmet identifierar upphandling som ett viktigt verktyg i Region 
Uppsalas hållbarhetsarbete. Tierps kommun anser att Region Uppsala och 
kommunerna i länet bör samverka för att ställa skarpa och enhetliga krav i 
vissa upphandlingar, vilket bör framgå i programmet.  
 
Tierps kommun saknar ett målområde kring livsmedel under rubriken om 
minskad klimatpåverkan och anser bland annat att Region Uppsala genom 
sin livsmedelsupphandling bör bidra till den regionala livsmedelsstrategin 
ÄT UPPsala län. Tierps kommun efterfrågar också att krav på fossilfria 
transporter ställs i fler upphandlingar än vad programmet i dagsläget 
föreslår.  
 
Tierps kommun föreslår att begreppet cirkulär ekonomi ska användas för 
att beskriva arbetet med hållbar och effektiv resursanvändning, i enlighet 
med den nationella strategin. Ett mål om minskat avfall bör sättas och fler 
produktkategorier bör innefattas i programmet så som möbler och textilier. 
Kommunen efterfrågar även en bredare ansats för Regionens arbete med 
biologisk mångfald i sina utemiljöer, så att det även innefattar 
klimatåtgärder och giftfri miljö.  
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Se remissvaret för fullständig redogörelse av Tierps kommuns förslag till 
ändringar i programmet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på lång sikt påverkas positivt av beslutet då ett 
förbättrat arbete för klimat och miljö i länet är nödvändigt för en hållbar 
samhällsutveckling. Barn och ungas synpunkter har inte samlats in i 
ärendet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med flera av Tierps kommuns delmål kopplade 
till Agenda 2030 mål; 6 Rent vatten och sanitet, 7 Hållbar energi för alla, 
12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 
14 Hav och marina resurser samt 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Remissvar - Program för Miljö och hållbarhet 2023-2026 för 

Region Uppsala 
 Program för miljö-och hållbarhet, Dnr RS2022-00185 

 
Beslutet skickas till 

 Remissvaren skickas till Region Uppsala senast den 30 november 
2022. Yttrandet skickas per e-post till 
region.uppsala@regionuppsala.se (märkt med diarienummer 
RS2022-00185). 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling  
 
 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Utvecklare/Utredare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Remissvar/Yttrande     Datum Diarienummer 

2022-10-11 KS/2022:828
  

  
   
  
    
Remissvar - Program för Miljö och hållbarhet 2023-2026 för Region 
Uppsala 
 
Tierps kommun välkomnar att Region Uppsalas program för miljö och 
hållbarhet innehåller tydliga och konkreta målområden som går att följa 
upp. Följande remissvar ger förslag kring vissa ändringar och 
tydliggöranden, samt förslag till fler målområden som i dagsläget saknas.  
 
Inledning och nuläge  
 
s. 1, stycke 3 – Stryk förslagsvis ”som arbetsgivare” eftersom det ger 
intrycket av att programmet endast ska beröra Region Uppsalas anställda 
och därav åtgärder som exempelvis miljövänliga resor till jobbet, 
miljövänliga arbetslokaler osv. Planen behandlar ju även annat, så detta 
ordval blir missvisande.  
 
s. 4 – Formulera gärna om sista meningen i näst sista stycket så att det blir 
tydligt vad som menas. ”Upphandlingar där varor eller tjänster har stor 
miljö- eller klimatpåverkan, eller där stora risker för kränkningar av 
mänskliga rättigheter kan föreligga, prioriteras”. Förslag till formulering: 
”Arbete för att stärka hållbarhetskraven ska prioriteras i de upphandlingar 
där varor eller tjänster har stor miljö- eller klimatpåverkan, eller där stora 
risker för kränkningar av mänskliga rättigheter kan föreligga.” 
 
Sista meningen på s. 4 och början av s. 5 – Bra att Sveriges regioner har ett 
nära samarbete vad gäller krav i upphandlingar. Tierps kommun anser att 
samverkan bör utvecklas också mellan Region Uppsala och länets 
kommuner i relevanta upphandlingar, det vill säga då våra verksamheter 
tangerar varandra. På så vis kan vi tillsammans bidra till utvecklingen i 
länet. Dessa upphandlingar kan innefatta livsmedel, tvätt, möbelrenovering 
etc. för att bidra till en hållbar cirkulär ekonomi liksom ökad sysselsättning 
för målgrupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. En 
skrivning om stärkt samarbete inom upphandling mellan Region Uppsala 
och länets kommuner bör läggas till här.  
 
Minskad klimatpåverkan  
 
Tierps kommun saknar ett övergripande klimatmål i detta program. I den 
Regionala utvecklingsstrategin står följande på sidan 39: De samlade 
utsläppen av växthusgaser ska minska med 75 % till 2040 (med basåret 
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1990). Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 
Detta mål bör framgå även i detta program kopplat till minskad 
klimatpåverkan.   
 
Livsmedel  
Tierps kommun saknar ett målområde kring livsmedel under avsnittet om 
minskad klimatpåverkan. Produktion av livsmedel är en stor källa till 
klimatpåverkande utsläpp och vilka livsmedel som efterfrågas av 
konsumenterna påverkar livsmedelskedjan från jord till bord. I Uppsala 
läns livsmedelsstrategi ÄT UPPsala län står följande:  
 

Ökad konsumtion av regionalt producerade livsmedel ska främjas då de ger 
stora mervärden för länet. […] Upphandlingen av livsmedel till alla 
offentliga måltider är en betydelsefull del av länets konsumtion och är ett 
viktigt verktyg för att bidra till den regionala utvecklingsstrategin och den 
nationella livsmedelsstrategin.  

 
Regionen som livsmedelskonsument behöver ta sitt ansvar för minskad 
klimatpåverkan från serverade livsmedel i sina verksamheter, samt bidra 
till länets livsmedelsstrategi. Förslagsvis läggs detaljerade mål till kring 
följande punkter:  
 

 År 2026 ska koldioxidutsläppen per serverad måltid ha minskat 
med XX %. Detta kan exempelvis ske med ökad andel livsmedel 
med lägre klimatbelastning samt mer närodlat och därmed 
minskade utsläpp från transporter.  

 I upphandling ska krav ställas för att utveckla 
livsmedelsproduktionen och förädlingen i länet, i linje med den 
regionala livsmedelsstrategin ÄT UPPsala län. Detta stärker även 
på sikt länets livsmedelsberedskap. Region Uppsala och länets 
kommuner bör vara samordnade i de krav vi ställer i 
livsmedelsupphandlingar.  
 

Detta är även i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I den 
framgår (s. 39) att följande indikatorer ska användas för att följa upp målet 
om ”En hållbart växande region”: 1) Produktionsvärdet från jordbruks- och 
trädgårdssektorn ska öka med 50 % till 2030 och 2) produktionen från 
jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 % till 2030. Att Region 
Uppsalas egna livsmedelsupphandlingar ska bidra till att förverkliga detta 
bör vara en självklarhet.  

 
Transporter  
Alla upphandlande verksamheter måste ta ansvar för att utveckla 
marknaden för fossilfria drivmedel i Regionen. Tierps kommun saknar mål 
i programmet kring krav på fossilfritt i fler upphandlingar av varor och 
tjänster som är transportintensiva, exempelvis anläggning, 
hantverkstjänster, tjänsteresor, entreprenad, leveranser av material med 
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mera. I alla upphandlingar där transport ingår behöver krav på fossilfritt 
ställas. Programmet nämner inte heller något mål eller en plan för fossilfria 
akuttransporter t ex ambulans och helikoptertransporter. Finns en plan för 
omställning av dessa? Om inte så kan ett detaljerat mål om att utreda 
förutsättningarna för fossilfria akuttransporter läggas till här.  
 
Hälsosam och giftfri miljö  
 
Under målområdet för livsmedel framgår att till år 2026 ska matsvinnet ha 
minskat för patientmåltider samt att matsvinnet på Wik ska ha minskat 
med 5 %. Tierps kommun föreslår att en målnivå sätts vad gäller 
patientmåltider. Med nuvarande skrivning är det väldigt enkelt att uppnå 
målet, och en högre ambitionsnivå än att endast minska matsvinnet bör 
sättas.  
 
Hållbar och effektiv resursanvändning  
 
Använd begreppet cirkulär ekonomi  
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Det 
är viktigt att andra offentliga aktörer är tydliga med att även vi arbetar i 
linje med den strategin. Därför anser Tierps kommun att programmets 
målområde ”Hållbar och effektiv resursanvändning” bör benämnas som 
cirkulär ekonomi. Antingen i själva rubriken och/eller i texten.   
 
Mål om minskat avfall  
För att uppnå en hållbar och effektiv resursanvändning, och en cirkulär 
ekonomi, behövs också mål om minskat avfall. Det är en viktig pusselbit 
för att gå mot ökat återbruk, återvinning och i förlängningen minskad 
användning av jungfruliga material.  
 
Krav på cirkulär ekonomi för fler produktkategorier 
Tierps kommun saknar mål om minskad miljöpåverkan från inköp utöver 
det som innefattas i avsnitt 3.1 (minskad konsumtion av förbrukningsvaror 
och ökat återtag av IT-utrustning behandlas där). Region Uppsala står för 
många inköp utöver IT och förbrukningsvaror. Miljöpåverkan även från 
andra inköp måste minska för att visionen om en cirkulär ekonomi och 
minskad klimatpåverkan ska uppnås.  
 
Exempelvis är klimatpåverkan från inköp av möbler stor. Länets aktörer 
behöver agera gemensamt för att skapa en marknad för renoverade och 
återbrukade möbler, i syfte att minimera nyproduktionen. Det finns 
sannolikt stor potential för delning av möbler inom Region Uppsala men 
också med andra organisationer. I de fall där möbler måste köpas in kan 
Regionen ställa krav i upphandling så att återbrukade möbler köps in i 
första hand. Det finns numera etablerade företag som säljer återbrukade 
möbler. Addas har avtal för möbelrenovering och återbruk som regioner 
och kommuner kan ansluta sig till.  
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Det saknas även mål om cirkulära flöden av textilier, vilket kan innefatta 
både arbetskläder och andra textilier som används i verksamheterna. 
Textilier nämns under avsnitt 3.2 men handlar då om miljömärkning samt 
effektiv användning. I upphandling av arbetskläder och andra textilier bör 
krav på lagning och återbruk ställas, samt andra krav som bidrar till 
cirkulära flöden. Exempelvis Region Gävleborg har arbetat innovativt med 
textilupphandlingar. Tierps kommun samarbetar gärna i en sådan 
upphandling. I upphandlingar av cirkulära möbel- och textilflöden bör även 
sociala krav ställas för att stärka arbetet för minskad arbetslöshet och social 
inkludering.  
 
Målområde Miljöanpassade fastigheter  
Programmet nämner på sidan 11 att Region Uppsala är mitt i en stor om- 
och nybyggnation av fastighetsbeståndet, något som har stor påverkan på 
klimat och miljö. Tierps kommun saknar i programmet en långsiktig 
målbild om effektivt nyttjande av befintliga fastigheter. Exempelvis att 
fastigheter vid nybyggnation ska planeras för att möjliggöra flera olika 
typer av verksamheter. Med flexibla lokaler minskar behovet av 
nybyggnation i framtiden, när Region Uppsalas behov av lokaler förändras.  
 
Generell kommentar  
 
Under kapitel 3.3 finns ett målområde om biologisk mångfald för en 
läkande miljö. Region Uppsala äger mycket mark och grönområden och 
det är viktigt att visa på grönområdena och naturens betydelse även för 
klimatet och för en hälsosam och giftfri miljö. Mål kring utemiljöerna bör 
därför finnas även under avsnitt 3.1 och 3.2. Region Uppsala arbetar med 
att främja friluftsliv och biologisk mångfald genom att vara medlemmar i 
Upplandsstiftelsen, något som skulle kunna nämnas i programmet eftersom 
stiftelsens arbete är en stor del av Region Uppsalas bidrag till miljömålen 
och Agenda 2030.  
 
 
För kommunstyrelsen,  
 
Sara Sjöqvist 
Utvecklare/Utredare 
Kvalitet och strategisk utveckling  
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1. Inledning 
Region Uppsala ska vara en kraft i förflyttningen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Programmet för miljö och hållbarhet beskriver samlat de övergripande och detaljerade 

mål som gäller miljöarbetet för Region Uppsalas egna verksamheter. Ett hållbart 

utvecklingsperspektiv behöver integreras i styrning och ledning, upphandling och 
finansiering, samt analys och uppföljning. Strukturer behöver fastställas för dialog och 

samverkan mellan Region Uppsalas verksamheter. Detta behöver även ske mellan Region 

Uppsala och andra aktörer i länet samt aktörer nationellt och globalt. Viljeinriktningen 

gällande det regionala utvecklingsperspektivet och hållbar utveckling finns samlat i den 
regionala utvecklingsstrategin. Denna fungerar även som regionens Agenda 2030-strategi. 

   

Vi står inför omfattande samhällsutmaningar i relation till miljö- och hållbarhet, som 

behöver hanteras från lokal till global nivå. Det handlar om hushållning av resurser genom 

hela livscykeln, att hejda utvecklingen av mänsklig påverkan på vårt klimat, och att minska 

spridningen av farliga ämnen i vår miljö. Samtidigt behöver vi värna den biologiska 

mångfalden och ekosystemtjänster1. Arbetet med att möta dessa utmaningar behöver ske 

i hela samhället och på samtliga nivåer. Det är en självklarhet att Region Uppsala ska vara 

en förebild i arbetet att möta dessa utmaningar och bidra till lösningar i linje med Agenda 

2030. Region Uppsala är miljöcertifierade enligt ISO 14001 – en internationell standard för 

miljöledning sedan år 2005. Att vara miljöcertifierade innebär ett åtagande att följa 

miljölagstiftningen och kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. 

Region Uppsalas program för miljö och hållbarhet beskriver inom vilka områden Region 

Uppsala som arbetsgivare ska arbeta för en god livsmiljö i närtid/nutid men även för 

kommande generationer och för den biologiska mångfalden.  

Arbetet med att minimera Region Uppsala negativa påverkan på den yttre miljön och 
klimatet kräver en kunskapsbaserad, långsiktig planering och styrning, samt ett ledarskap 

präglat av mod och uthållighet. Region Uppsalas upphandling och finansiering utformas 

för att bidra till målsättningarna och minimera negativ påverkan på samhälle och klimat. 
Ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete förutsätter samarbete över kompetens- och 

organisationsgränser. Detta genom tillitsfull och resultatorienterad samverkan internt, 

regionalt och nationellt inom de fält som programmet för miljö och hållbarhet berör. 

 

Region Uppsala har inkluderande strukturer för dialog och samverkan som möjliggör 

kunskapsutbyte och samhandling mellan kompetenser och verksamheter. Detta såväl 

                                                             
1 Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår 

välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra kategorier: Försörjande ekosystemtjänster: att 

ekosystemen tillhandahåller råvaror för produktion av exempelvis mat, dricksvatten, fiberråvara och 

bioenergi. Reglerande ekosystemtjänster:  till exempel luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning och 

pollinering, Kulturella ekosystemtjänster: att ekosystemen tillhandahåller naturmiljöer lämpliga för till 

exempel friluftsliv, rekreation, pedagogik, upplevelser av natur- och kulturarv samt Stödjande 

ekosystemtjänster: förutsättningen för att övriga tjänster ska fungera, exempelvis fotosyntes, 

jordmånsbildning och biogeokemiska kretslopp. Definition från naturvardsverket.se  
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internt som mellan Region Uppsala, kommuner, myndigheter och aktörer inom 

civilsamhälle och näringsliv. Detta program för miljö och hållbarhet visar hur Region 

Uppsala ska vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle, och i arbetet för att nå 

egna, regionala, nationella, europeiska och globala målsättningar. Programmet är också 
framtaget för att underlätta att verkställandet av innehållet integreras i ordinarie 

verksamhetsplanering och -uppföljning. 

1.1 Syfte 
Programmet för miljö och hållbarhet syftar till att samla den politiska viljeinriktningen 
inom miljöområdet för Region Uppsalas verksamheter. Programmet anger övergripande 

och detaljerade miljömål som verkställs inom förvaltningarna samt inom de verksamheter 

som arbetar på uppdrag av Region Uppsala. Programmet möjliggör samlad 
kommunikation av viljeinriktningen.  

1.2 Omfattning 
Programmet för miljö och hållbarhet omfattar mål som ska verkställas inom Region 

Uppsalas egna verksamheter2 samt de verksamheter som arbetar på uppdrag av Region 

Uppsala och gäller för åren 2023–2026. Detta program visar hur Region Uppsala ska vara 

delaktig i omställningen till ett hållbart samhälle, och i arbetet för att nå egna, regionala, 

nationella, europeiska och globala målsättningar. Styrning och ansvar framgår i Region 

Uppsalas miljöledningssystem och beskrivs även övergripande i kapitel 4 - Ansvar3.  För att 

lyckas med genomförandet behöver arbetet med ledning, styrning och uppföljning 

ständigt utvecklas.   

 

2. Nuläge 
Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis 

framtid via de globala målen i Agenda 2030. De globala målen i Agenda 2030 som består av 

17 mål och 169 delmål syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet, främja 

fred och rättvisa, samt att skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. De 

globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre hållbarhetsdimensionerna: 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Sverige ska vara ledande i genomförandet av 

agendan. Detta program fokuserar på ekologisk hållbarhet men inom flera oråden 

påverkas även social och ekonomisk hållbarhet långsiktigt. Internt blir således även dessa 

områden en viktig del av Region Uppsalas genomförande av Agenda 2030. 

                                                             
2 Se dokumentet RU 5.3 – Mål, åtgärder och ansvarsfördelning i Region Uppsalas miljöhandbok, som 

beskriver vilka förvaltningar som ansvarar för genomförandet av olika områden inom Miljö- och 

hållbarhetsprogrammet 
3 Region Uppsala är certifierade enligt ISO 14001:2015 sedan år 2005. 
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På senare tid har behovet av klimatanpassning av städer och samhällen ökat kraftigt. 

Detta för att kunna möta konsekvenserna av extrema väderhändelser som redan nu 

förekommer och som kommer att bli allt vanligare. De risker som pekas ut särskilt för 

Europa innebär stora konsekvenser för människor, infrastruktur och ekonomi. Högre 

frekvens av värmeböljor och mer utdragna perioder med extrem värme leder till ökat 

behov av vård och ökad dödlighet speciellt för känsliga grupper. Återkommande torka och 

skyfall leder till konsekvenser för jordbruket och produktion över lag vilket får negativa 

konsekvenser för näringslivet och livsmedelsförsörjning. Ur ett hälsoperspektiv är de 

största riskerna förknippade med klimatförändringar i Sverige en ökning av fästingburna 

infektioner och hälsokonsekvenser förknippade med värmeböljor.  Klimatreglering kan 

ske genom att bevara och utöka grön infrastruktur i städer och samhällen, samt anpassa 

fastigheter för värmeböljor och andra extrema väderhändelser.4 

Farliga kemiska ämnen kan förekomma i både kemiska produkter och i varor och/eller 

förbrukningsartiklar. De för ögat mest synliga farliga ämnena/kemikalierna är de som finns 
i kemiska produkter, som till exempel maskindiskmedel, färg och laboratoriekemikalier. 

Här finns tydlig varningsmärkning som upplyser om miljö- och hälsorisker. Men allt fler 

farliga ämnen finns även som tillsatser i vanliga varor, som till exempel 
förbrukningsartiklar av plast, textilier, elektronisk utrustning, leksaker, inredning och 

byggnadsmaterial.  FN:s medlemsländer har kommit överens om att ta fram ett globalt, 

rättsligt bindande avtal för att minska plastföroreningarna. De är också överens om att 

börja diskussionerna kring att inrätta en forskarpanel (liknande de som finns för 
klimatfrågor och biologisk mångfald) för miljöskadliga kemikalier. Forskarpanelen ska 

rapportera det samlade forskningsläget kring bland annat hormonstörande ämnen som 

ftalater, bisfenoler och PFAS.  
 

Även FN:s internationella forskarpanel för biologisk mångfald rapporterar att situationen 

är allvarlig. Fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning och många 

ekosystem förändras i snabb takt. Enligt beräkningarna riskerar omkring en halv- till en 

miljon av dagens drygt åtta miljoner arter att utrotas inom några årtionden om inte 

kraftfulla åtgärder sätts in för att hejda den negativa utvecklingen.  

Samtliga fält inom miljöområdet handlar ytterst om att agera resurseffektivt, genom hela 

livscykler, för de behov som behöver tillfredsställas. Förutom att resurser tar slut handlar 

det om att allt material som används med tiden tenderar att blandas och spädas ut. Det är 

också vanligt att det sprider sig och hamnar på fel ställen i samhället och i naturen där det 

förstör viktiga ekosystem. Andra resurser, som kostat mycket i utvinning, blir liggande till 

ingen nytta.  

Region Uppsala har under de senaste åren bland annat genomgått en 

materialförsörjningskris, en pandemi och starten av ett krig i Europa. Alla dessa kriser 

                                                             
4 ”Climate change 2022: Impacts, adaption and vulnerability”, FNs klimatpanel IPCC (Intergovetnmental 

Panel on Climate Change), Mars 2022 



 

Sida 4 av 14 

åskådliggör att det finns ett stort behov av att bygga en robust organisation som är 

långsiktigt hållbar. 

Enkätundersökningen ”Liv och hälsa Ung” besvarades senast våren 2021 i Uppsala län av 

ett representativt urval av elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet. De besvarade 

frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, inflytande och demokrati och hur de 

ser på framtiden – för dem själva och för världen i stort. En av frågorna som besvarades 

var: Vilken tror du är den viktigaste framtidsfrågan? Resultatet från 2021 års enkät på den 

frågan illustreras med ordmolnet nedan och indikerar hur viktig ett trovärdigt miljöarbete 

är för att bli en attraktiv arbetsgivare för kommande generationer.   

 

Resultat på frågan ”Vilken tror du är den viktigaste framtidsfrågan?” som ett representativt urval av elever i 

årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet fick besvara i samband med enkätundersökningen Liv och hälsa ung 

under våren 2021. 

Genom Region Uppsalas miljöcertifiering finns ett systematiskt miljöarbete som omfattar 

både legala krav, planering, genomförande och uppföljning. Alla Region Uppsalas 

förvaltningar ska bidra i miljöarbetet. Programmet för miljö och hållbarhet ska införlivas 

bland annat i förvaltningarnas verksamhetsuppdrag med detaljerade mål och åtgärder.  

Via upphandlingar har Region Uppsala stora möjligheter att minska utsläpp till luft, mark 

och vatten, främja biologisk mångfald och öka resurseffektiviteten. Upphandlingarna ska 

genomföras affärsmässigt, effektivt, etiskt och med beaktande av såväl miljömässiga som 

sociala hänsynstaganden. Upphandlingar där varor eller tjänster har stor miljö- eller 

klimatpåverkan, eller där stora risker för kränkningar av mänskliga rättigheter kan 

föreligga, prioriteras.  

Tack vare Region Uppsalas storlek som kund kan vi genom upphandlingar påverka 

utbudet på marknaden i en miljöanpassad riktning och bidra till en regional hållbar 
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utveckling. När regioner samverkar blir effekten än mycket större. Därför ingår Region 

Uppsala i det nationella samarbetet mellan regioner angående hållbarhetskrav i 

upphandling. En del av samarbetet innebär att ställa och följa upp sociala och 

miljömässiga krav i offentlig upphandling. 

 

 

3. Region Uppsalas övergripande 

mål och målområden 
Region Uppsala har tre övergripande miljömål.  Dessa är: 

• Minskad klimatpåverkan 

• Hälsosam och giftfri miljö 

• Hållbar och effektiv resursanvändning 
 

De övergripande miljömålen för Region Uppsala uppnås genom att arbeta med olika 

målområden, exempelvis transporter, läkemedel, förbrukningsvaror med flera. Varje 

målområde innehåller i sin tur detaljerade miljömål. 

Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara. På samma sätt påverkar alla Region 

Uppsalas miljömål varandra. Nedan åskådliggörs vilka av Region Uppsalas miljömål och 

miljömålsområden som tydligast påverkar de nationella miljökvalitetsmålen och de 

globala målen i Agenda 2030. 

Tabell 1: Koppling mellan Region Uppsalas miljömål, de nationella miljökvalitetsmålen och de globala 

målen. 

Region 

Uppsalas 
miljömål 

Region 

Uppsalas 
målområden 

Bidrar till följande nationella 

miljökvalitetsmål 

Bidrar till följande globala 

mål  

Minskad 

klimat-

påverkan 

Transporter • Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

• Levande skogar 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Hälsa och välbefinnande 

• Rent vatten och sanitet 

• Hållbar energi för alla 

• Hållbara städer och 

samhällen 

• Bekämpa 

klimatförändringen 
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Region 
Uppsalas 
miljömål 

Region 
Uppsalas 
målområden 

Bidrar till följande nationella 
miljökvalitetsmål 

Bidrar till följande globala mål  

Minskad 

klimat-

påverkan 

(forts.) 

Energi • Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Hållbar energi för alla 

• Hållbara städer och samhällen 

• Bekämpa klimatförändringen 

Förbruknings-

varor 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Hav i balans samt levande 

kust och skärgård. 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Bekämpa klimatförändringen 

• Hav och marina resurser 

IT-utrustning • Begränsad klimatpåverkan  

• Giftfri miljö 

• Hållbar produktion och konsumtion 

Medicinska 

gaser 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö 

• Hälsa och välbefinnande 

• Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Bekämpa klimatförändringarna 

Kapital-

förvaltning 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Ingen övergödning 

• God bebyggd miljö 

• Hållbar energi för alla 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Bekämpa klimatförändringarna 

Hälsosam 

och giftfri 

miljö 

Kemikalier • Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

• Skyddande ozonskikt 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hälsa och välbefinnande 

• Rent vatten och sanitet 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Hav och marina resurser 

• Ekosystem och biologisk mångfald 

Läkemedel • Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande 

kust och skärgård. 

• Hälsa och välbefinnande 

• Rent vatten och sanitet 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Bekämpa klimatförändringarna 

• Hav och marina resurser 

• Ekosystem och biologisk mångfald 

Inomhusmiljö  • Frisk luft 

• Giftfri miljö 

• Säker strålmiljö 

• Grundvatten av god kvalitet 

• God bebyggd miljö 

• God hälsa och välbefinnande 

• Hållbara städer och samhällen 

Livsmedel • Giftfri miljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• God hälsa och välbefinnande 

• Rent vatten och sanitet 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Hav och marina resurser 

• Ekosystem och biologisk mångfald 

Textilier  • Giftfri miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Rent vatten och sanitet 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Bekämpa klimatförändringen 

• Hav och marina resurser 

• Ekosystem och biologisk mångfald 
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Region 
Uppsalas 
miljömål 

Region 
Uppsalas 
målområden 

Bidrar till följande nationella 
miljökvalitetsmål 

Bidrar till följande globala 
mål  

Hållbar och 

effektiv 

resurs-

användning 

Miljöanpassade 

fastigheter 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö 

• Säker strålmiljö 

• God bebyggd miljö 

• Hälsa och välbefinnande 

• Hållbar energi för alla 

• Hållbara städer och 

samhällen 

• Bekämpa 

klimatförändringen 

Vatten • Giftfri miljö 

• Grundvatten av god kvalitet 

• God bebyggd miljö 

• Rent vatten och sanitet för 

alla 

Biologisk 

mångfald 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Hälsa och välbefinnande 

• Hållbara städer och 

samhällen 

• Hav och marina resurser 

• Ekosystem och biologisk 

mångfald 

 

3.1 Minskad klimatpåverkan 
Den nationella Miljömålsberedningen bedömer att historiska och pågående utsläpp av 

växthusgaser redan ger upphov till påtaglig och allvarlig klimatförändring. Detta medför 

oacceptabla risker för ekosystem och samhällen. Ett av Parisavtalets mål är att hålla den 

globala temperaturökningen väl under 2 grader, och sträva mot att begränsa den till 1,5 

grader. För att lyckas med detta krävs att världens samhällen i mycket snabb takt ställer 

om till nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Den mänskliga klimatpåverkan är 

redan en realitet som påverkar våra förutsättningar för detta lokalt. Till följd av detta 

skedde år 2021 en förändring av klimatzonsgränserna i Uppsala län. 

Ett förändrat klimat innebär även hälsokonsekvenser, bland annat som en effekt av ökade 

värmeböljor, försämrad luftkvalitet och ökning av virussjukdomar. 

Region Uppsalas verksamheter är beroende av transporter och energi. Inom hälso- och 

sjukvården krävs dessutom stora mängder förbrukningsvaror, IT-utrustning och 

användning av medicinska gaser bland annat. Genom att sätta mål inom dessa områden 

tar Region Uppsala sig an utmaningen att ställa om till nollutsläpp av växthusgaser och 

bidra med sin del för att minska sin klimatpåverkan enligt intentionerna och målen i 

Parisavtalet.  

På grund av detta är ett av Region Uppsalas övergripande miljömål att minska sin 

klimatpåverkan. I tabellen nedanför beskrivs de detaljerade miljömål som ska genomföras 

under programperioden för att uppnå det övergripande målet om minskad 

klimatpåverkan. 
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Målområde Detaljerade miljömål 
År 2026 ska: 

Transporter 100 procent av den allmänna kollektivtrafiken utföras med fossilfria 

bränslen5 

Utsläppen av kväveoxider och partiklar från stadsbusstrafiken i Uppsala 
ha minskat med 10 procent jämfört med 2022. (g/km)  

Busstrafiken använda 5 procent mindre energi per personkilometer 

jämfört med 2022. (kWh/pkm)  

Utsläppen av koldioxid från sjukresor6 ha minskat med minst 15 procent i 

jämförelse med år 2022. 

Koldioxidutsläppen från tjänsteresor7 vara minst 40 procent lägre per 

medarbetare än år 2022  

Koldioxidutsläppen från resor till och från arbetet vara minst 30 procent 

lägre per medarbetare än år 2022  

100 procent av Region Uppsalas fordonsflotta vara fossiloberoende8  

Energi Den totala använda energin (el, kyla och värme) för Region Uppsalas 

fastigheter vara minst 10 procent lägre per kvadratmeter, jämfört med år 

2022.   

All energi som köps in vara av fossilfria och förnyelsebara kraftslag.   

Andelen egenproducerad el öka i samband med om- eller nybyggnation.  

Förbruknings-

varor 

Produkter på minskningslistan som saknar miljöbättre alternativ 

ha minskat med minst 10 procent. 

Miljöbättre produkt9 utgöra 50 procent av totala beställningsvolymen 

jämfört med likvärdig produkt på minskningslistan. Tillkommande 
miljöbättre produkter ska öka i beställningsvolym 

med 15 procentenheter årligen, upp till 50 procent.  

Minst fem produkter av fossil plast vara helt utfasade eller utbytta mot 

förnybart-, återvunnet- eller flergångsmaterial. 

  

                                                             
5 Svensk Kollektivtrafik definierar fossilfritt drivmedel som biodrivmedel som är godkänt som biodrivmedel 

av tillsynsmyndigheten enligt ”Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 

biobränslen”. El ursprungsmärkt med Bra miljöval.  
6 Med sjukresor avses tåg, flyg, taxi, egen bil och kollektivtrafik till och från vård inom ramen för sjukresor 

som patient har fått ersättning för inom ramen för gällande sjukresereglemente. 
7 Med tjänsteresor avses tåg, flyg, fordon som är leasade eller köpta av Region Uppsala, egen bil i tjänsten 

och hyrbil. Region Uppsalas mötes- och resepolicy reglerar bland annat att distansmöten ska övervägas i 

möjligaste mån, samt att cykel, gång eller kollektivtrafik ska prioriteras vid kortare tjänsteresor och tåg vid 

längre tjänsteresor. 
8 Med fossiloberoende fordonsflotta avses personbilar, lätta och tunga lastbilar, minibussar, blodbuss och 

ambulanser. Enligt Region Uppsala innefattar denna definition i dagsläget förnybara alternativ som vätgas, 

el, laddhybrid, biogas (fordonsgas), etanol (E85/ED95), RME och HVO. Ett fossiloberoende fordon är ett 

fordon som är typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är 

tillverkat av förnybar råvara. 
9 Miljöbättre produkter innebär upphandlade produkter som är miljömässigt bättre än produkter på Region 

Uppsalas minskningslista. Minskningslistan finns här: RU 11.7 Minskningslista för förbrukningsvaror.pdf  

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/RU%2011.7%20Minskningslista%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rbrukningsvaror.pdf
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Målområde Detaljerade miljömål 
År 2026 ska: 

IT-utrustning Region Uppsala ha minskat sin klimatpåverkan i samband med inköp av 

IT-utrustning 

Återtag av IT-produkter vara minst 95 procent.   

Medicinska 
gaser 

Det ska vara utrett om gas- eller intravenös anestesi är att föredra ur ett 
livscykelperspektiv  

Utsläpp av klimatpåverkande sövningsgaser i Region Uppsala minskat 

årligen i användningsfasen med år 2021 som basår  

Kapital-
förvaltning 

År 2030 ska koldioxidintensiteten i Region Uppsalas kapitalförvaltning ha 
minskat med minst 25 procent jämfört med år 202210 

 

3.2 Hälsosam och giftfri miljö 
Allt i vår vardag består av kemiska ämnen och ofta används kemikalier som tillsats vid 

tillverkning av olika material. En del kemikalier kan orsaka farliga skador på människors 

hälsa och på miljön. Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader kan hamna i 

miljön, och tas upp av växter, djur och människor. För att skydda människors hälsa och 

den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och 

minimeras. Detta är extra viktigt för känsliga grupper, såsom små barn och sjuka 

människor. Dessutom vet vi att människor och miljö hela tiden utsätts för många olika 

kemiska ämnen som kan samverka på ett sådant sätt att riskerna kraftigt ökar.  

Region Uppsalas fokus för målen kring en hälsosam och giftfri miljö ligger på läkemedel 

och kemikalier som används inom hälso- och sjukvården, samt inköp av livsmedel och 

textilier. Genom att sätta miljömål för användningen av dessa, samt för inköp av livsmedel 

och textilier, arbetar Region Uppsala för att bidra till en hälsosam och giftfri miljö. Även 

inomhusmiljön är viktig för att minska risker från hälsoeffekter i medarbetarnas vardag.   

På grund av detta är ett av Region Uppsalas övergripande miljömål att bidra till en 

hälsosam och giftfri miljö. I tabellen nedanför beskrivs de detaljerade miljömål som ska 

genomföras under programperioden för att uppnå det övergripande målet om en 

hälsosam och giftfri miljö. 

  

                                                             
10 Vid redovisning av investeringsportföljens koldioxidavtryck ska måttet ”viktad genomsnittlig 

koldioxidintensitet” användas. Det visar investeringsportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, 

där koldioxidintensiteten hos portföljbolaget mäts som bolagets växthusgasutsläpp i förhållande till dess 

intäkter. Mätning och redovisning av avtrycket sker enligt den standard som Fondbolagens förening tagit 

fram under 2016. 
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Målområde Detaljerade miljömål 

År 2026 ska: 

Kemikalier Region Uppsalas användning av kemiska produkter innehållande särskilt 
farliga kemiska ämnen (SVHC-ämnen11) ha minskat 

Region Uppsalas förbrukning av ftalat-innehållande artiklar12 ha minskat 

med 10 procent, jämfört med 2022 

Samtliga arbetsplatser där leksaker/lekmaterial/belöningsleksaker 
förekommer använda giftfritt material.   

Läkemedel Utsläpp till miljön från substanserna i Handlingsplan för miljöbelastande 

läkemedelssubstanser ha minskat 

Region Uppsala ha utrett minst en reningsmetod för att reducera utsläppen 
av antibiotika och antibiotikaresistensgener i avloppsvatten från 

sjukvårdsinrättningar   

Livsmedel Andelen Ekologiska livsmedel utgöra minst 60 procent av det totala inköpet 

Andelen socialt hållbara/etiskt märkta livsmedel ska utgöra minst 30 

procent av totala inköp13 

Restriktiv antibiotikaanvändning inom animalieproduktion vara ett krav vid 

upphandling14 

Matsvinnet minska för patientmåltider 

Minska matsvinnet med 5% på Wik (restaurang- och elevmat) 

Textilier Minst 50 procent av de textilier15 som omfattas av textiltjänst vara 

miljömärkta eller uppfylla kriterier för detta 

Hantering av flergångstextilier ha effektiviserats och miljöpåverkan från 

textilier ha minskat16 

                                                             
11 SVHC-ämnen, Substances of Very High Concern, är särskilt farliga kemikalier som har sådana egenskaper som 
kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. 
12 Mjukgjord PVC-plast innehåller mjukgörande ämnen. En problematisk grupp av mjukgörare är så kallade 

ftalater, som på olika sätt kan vara både miljö- och hälsofarliga. 
13 Detta inkluderar KRAV, Fairtrade, MSC och ASC. KRAV är en märkning för mat producerad utan 

naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, med god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan, mer biologisk 

mångfald och bättre arbetsvillkor. Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som bygger på 

ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. MSC är en certifiering 

som arbetar för hållbara fiskebestånd, genom att minimera sin miljöpåverkan och stå för en god 

fiskeförvaltning. Märkningen omfattar odlad fisk och skaldjur. ASC är en certifiering som arbetar med att 

minimera miljöpåverkan och som tar hänsyn till sociala krav för medarbetare. Märkningen omfattar odlad 

fisk och skaldjur.  
14 Den svenska livsmedelsproduktionen kännetecknas av ett starkt djurskydd och en god djurvälfärd. Detta, 

tillsammans med ett tydligt fokus på förebyggande djurhälsoarbete, bidrar till att förekomsten av smittor är 

relativt låg och att antibiotikaanvändningen i Sverige är mycket låg i förhållande till andra EU-länder och 

globalt sett. Med anledning av detta ställs krav som minst motsvarar svensk lagstiftning och svenska regler 

för djurskydd där det är relevant i Region Uppsalas upphandlingar. 
15 Avser textilier som nyanskaffas inom ramen för tvätt- och textiltjänst. Följande miljömärkta produkter kan 

ingå: EU Eco-label, Svanen, Bra miljöval Klass 1 och 2, samt GOTS. 
16 En effektiv textilhantering uppnås genom att svinn av textilier (dvs textilier som inte kommer tillbaka till 

tvätteriet) minskar och andelen uteliggande textilier (dvs textilier som används, ligger i förråd och personliga 

skåp eller ännu inte transporterats till tvätt) som legat ute längre än 30 dagar minskar. 

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/RU%2011.1%20L%C3%A4kemedel%20med%20h%C3%B6g%20risk%20f%C3%B6r%20milj%C3%B6p%C3%A5verkan.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/RU%2011.1%20L%C3%A4kemedel%20med%20h%C3%B6g%20risk%20f%C3%B6r%20milj%C3%B6p%C3%A5verkan.pdf


 

Sida 11 av 14 

 

Målområde Detaljerade miljömål 

År 2026 ska: 

Inomhusmiljö 
 

Ventilationskontroll utifrån ett helhetsperspektiv vara utförd i samtliga 
Region Uppsalas egenägda byggnader. Syftet är att optimera 

ventilationen för den faktiska verksamhet som bedrivs.  

Befintliga byggnader inte ha radonhalter högre än 200Bq/m2 under 
verksamheternas vistelsetid (Samtliga egenägda fastigheter.)  

Nyproducerade byggnader och byggnader som blivit föremål för en 

större ombyggnation/renovering inte ha högre halter än 60 Bq/m2 i 

vistelseytor (Till större ombyggnad räknas åtgärder som har stor 

påverkan på grundläggning, klimatskal och/eller fastighetstekniska 

system.)  

 

3.3 Hållbar och effektiv resursanvändning 
Jordens resurser är begränsade, både sett till råvaror och ekosystemtjänster. För att 

säkerställa en hållbar utveckling krävs att dagens produktion och konsumtion av varor och 

tjänster håller sig inom gränserna för vad natur och samhällen klarar av, genom hela 

livscykeln.  

Region Uppsala är mitt i en stor om- och nybyggnation av fastighetsbeståndet. Region 

Uppsala arbetar för en hållbar och effektiv resursanvändning genom att sätta mål om 

miljöanpassade fastigheter. Region Uppsala har även satt mål som ska gynna den 

biologiska mångfalden genom att påverka hur Region Uppsalas grönytor förvaltas. Den 

biologiska mångfalden har utöver dess egenvärde även positiva konsekvenser för vår 

livsmiljö. Den fungerar som klimatanpassningsåtgärd, sänker temperaturer och bidrar till 

lokal rening av luft och vatten. Ur ett hälsoperspektiv ger vistelse i en grön och 

omväxlande utemiljö bland annat lägre puls och blodtryck samt påskyndar återhämtning 

vid sjukdom.  

Därför är ett av Region Uppsalas övergripande miljömål att bidra till en hållbar och effektiv 

resursanvändning. I tabellen nedanför beskrivs de detaljerade miljömål som ska 

genomföras under programperioden för att uppnå det övergripande målet om en hållbar 

och effektiv resursanvändning. 
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Målområde Detaljerade miljömål 

År 2026 ska: 

Miljöanpassade 
fastigheter 

80 procent av de byggprodukter som Region Uppsala använder vara A- 
och B-klassade17 

Nybyggnationer18 under programperioden uppfylla kriterierna i Region 

Uppsalas fastighetsprofil. 

90 procent av alla byggprojekt ha 0 procent blandat avfall 

Möjligheten till klimatmål inom bygg och anläggning19 vara utredd 

Vatten Förbrukningen av tappvatten ha minskat   

Biologisk 

mångfald – för 

en läkande 
miljö 

Region Uppsalas utomhusmiljöer präglas av ett läkande intryck och 

samtidigt bevara och helst förstärka den biologiska mångfalden och 

dess ekosystemtjänster20.  

De värden i form av ekosystemtjänster som utemiljö (i synnerhet träd) 

utgör synliggöras 

 

Ansvar 
Ansvaret för Region Uppsalas miljöarbete följer linjeorganisationen. Respektive chef är 

ansvarig för genomförandet inom sitt respektive verksamhetsområde och har till sin hjälp 

ett stödjande miljönätverk. Vid Akademiska sjukhuset, Fastighet och service, 

Regionkontoret, samt Trafik och samhälle, finns medarbetare med strategisk kunskap och 

specialistkompetens inom miljö som kan bistå alla förvaltningar i miljöfrågor. För att 

effektivt kunna förankra beslut, förmedla nyheter, och inhämta förslag på förändringar i 

miljöarbetet, finns ett miljönätverk inom Region Uppsala. Det består av miljösamordnare 

på förvaltningsnivå och drygt 400 miljöombud. Miljönätverket är linjeorganisationen 

                                                             
17 Målet mäts mot avslutade projekt. Projekt som är i programskede eller genomförande kommer med andra 

ord inte att redovisas i årsredovisningen. 
18 Region Uppsala fastighetsprofil bygger på miljöbyggnadsprincipen, men medför inte tredjeparts-

certifiering eller -verifiering. Verifieringen sker i egenregi. Nybyggnationskraven gäller för lokaler där 

hyresgäster kommer vistas dagligen. FOS Miljökrav för byggprojekt.pdf. 
19 Gäller för nybyggnationer inom Region Uppsala 
20 Allt fler forskningsstudier visar på goda effekter på hälsan av vistelse i en grön utemiljö hos både patienter 

och personal. Samtidigt ger grönska även miljövinster. Positiva hälsoeffekter som uppmärksammats på 

patienter är bland annat lägre blodtryck, lägre puls, förbättrat minne, färre vårddagar, minskad 

medicinering, mindre smärta, bättre sömn och minskad oro. Positiva hälsoeffekter som uppmärksammats 

på personalgrupper är bland annat mindre stress, snabbare återhämtning, friskare, ökad kreativitet och 

ökad trivsel. Det är viktigt att få med ett helhetsperspektiv där utemiljöerna både medverkar till förbättrad 

hälsa och återhämtning samt bidrar med ekosystemtjänster – som att ta hand om dagvatten, utjämna 

temperaturer, filtrera skadliga partiklar. Artrika och varierade miljöer med hög biologisk mångfald är särskilt 

bra även ur ett hälsoperspektiv för svaga och mycket sjuka patienter. 

 

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-27461&docId=DocPlusSTYR-27461&filename=FOS%20Milj%C3%B6krav%20f%C3%B6r%20byggprojekt.pdf
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behjälplig i sitt ansvar för att miljöarbetet fungerar och arbetar på uppdrag av närmsta 

chef. Ansvarsfördelningen beskrivs mer detaljerat i Region Uppsalas miljöhandböcker21.  

  

Uppföljning 
De detaljerade miljömålen kommer att integreras i verksamhetsuppdragen för 

regionstyrelsen samt övriga styrelser och nämnder. Samtliga miljömål i programmet följs 

upp årligen. De mål som bryts ner på förvaltningsnivå följs även upp halvårsvis och 

redovisas i samband med delårsrapporterna och årsredovisningar för respektive 

förvaltning. I miljöledningssystemet beskrivs i detalj hur uppföljning ska ske. Analys sker 

utifrån om genomförandet av de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att målen ska 

uppnås. Om avvikelser uppkommer från fastställda mål redovisas detta i samband med 

den ordinarie verksamhetsuppföljningen.  

Utöver detta granskar externa och interna miljörevisorer att organisationen har ett 

fungerande miljöarbete och minskar sin miljöpåverkan kontinuerligt. En egenkontroll av 

miljöarbetet sker via det årliga uppföljningsverktyget VerkSAM.  

Relaterade dokument 
Bilaga 1 - Budget Program för miljö och hållbarhet 

                                                             
21 Region Uppsalas miljöhandböcker finns publicerade på Region Uppsalas hemsida  

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/it-service-och-fastighet/miljohandboken/


 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 95 
Dnr KS/2022:863 

(KS) Svar på revisionens granskningsrapport gällande 
delårsrapport 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av 
delårsrapporten 2022 och skicka det till kommunrevisorerna 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens delårsrapport. 
 
I sitt utlåtande gör KPMG följande bedömning; 
 

 kommunstyrelsen följer inte Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) Rekommendation 5 Leasing fullt ut. Vår bedömning är att 
vi inte kan uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat.  

 kommunstyrelsen inte följer RKR Rekommendation 14 Drift- och 
investerings-redovisning fullt ut. 

 i delårsrapporten görs en samlad bedömning av uppfyllelsen av 
verksamhetsmålen. Kommunstyrelsens bedömning är att 26 
delmål kommer att uppnås, 48 delmål förväntas att delvis uppnås 
och två delmål beräknas inte att uppnås till helåret.  Vi bedömer 
att resultatet är delvis förenligt med de verksamhetsmässiga 
målen. 
 

 resultatet i delårsrapporten är förenligt med målet om 
investeringar och delvis förenligt med resultatmålet. Gällande 
målen för soliditet och nettokostnader har inte kommunstyrelsen 
gjort någon prognos eller måluppfyllelse för helåret och vi kan 
därför inte bedöma om resultatet är förenligt med dessa mål. 

 kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av 
huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.  

 
Beslutsmotivering  
I bifogat dokument finns kommunens svar på den bedömning som 
revisorerna hade i sin granskning.   



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn inte bedöms att påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på granskningsrapporten 

 
Beslutet skickas till 

 Revisionen 
 KPMG/Micaela Hedin 
 Ekonomichef 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-11-03 KS/2022:863
  

  
   
  
    

 

Svar på revisionens granskningsrapport för delåret - 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av 
delårsrapporten 2022 och skicka det till kommunrevisorerna 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens delårsrapport. 
 
I sitt utlåtande gör KPMG följande bedömning; 
 

 kommunstyrelsen följer inte Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) Rekommendation 5 Leasing fullt ut. Vår bedömning är att 
vi inte kan uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat.  

 kommunstyrelsen inte följer RKR Rekommendation 14 Drift- och 
investerings-redovisning fullt ut. 

 i delårsrapporten görs en samlad bedömning av uppfyllelsen av 
verksamhetsmålen. Kommunstyrelsens bedömning är att 26 delmål 
kommer att uppnås, 48 delmål förväntas att delvis uppnås och två 
delmål beräknas inte att uppnås till helåret.  Vi bedömer att 
resultatet är delvis förenligt med de verksamhetsmässiga målen. 
 

 resultatet i delårsrapporten är förenligt med målet om investeringar 
och delvis förenligt med resultatmålet. Gällande målen för soliditet 
och nettokostnader har inte kommunstyrelsen gjort någon prognos 
eller måluppfyllelse för helåret och vi kan därför inte bedöma om 
resultatet är förenligt med dessa mål. 

 kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av 
huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.  

 
Beslutsmotivering  
I bifogat dokument finns kommunens svar på den bedömning som revisorerna 
hade i sin granskning.   
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn inte bedöms att påverkas av beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på granskningsrapporten 

 
Beslutet skickas till 

 Revisionen 
 KPMG/Micaela Hedin 
 Ekonomichef 

 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
 
 



Svar på revisorernas granskning av delårsrapport 2022-08-31 
 
Kommunfullmäktiges revisorer har granskat  delårsrapporten per 2022-08-31 och redovisat en 
sammanfattad bedömning med väsentliga slutsatser av granskningen i sitt utlåtande. 
Revisorernas bedömning är att kommunens förvaltningsberättelse i stort uppfyller lagkraven. 
Nedan redovisas kommunens förlag på åtgärder efter respektive bedömning alternativt 
slutsats.  
 

- Kommunstyrelsen följer inte Rådet för kommunal redovisning (RKR) Rekommendation 
5 Leasing fullt ut. Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss hur stor påverkan detta 
har på årets resultat.  
Avseende RKR R5 Leasing så är arbetet påbörjat med leasingbilarna. Ett avtal har 
ingåtts med företaget Leaseright där poster som kan vara finansiell leasing kommer att 
identifieras avseende övriga hyror. Fastighetshyrorna har inte genomgåtts tidigare i 
avvaktan på den pågående fastighetsutredningen vilken försenats. En genomlysning av 
fastighetshyrorna är resurskrävande och då behöver beslut om fastighetsutredningen 
ligga till grund innan arbetet eventuellt genomförs.  
 

- Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer RKR Rekommendation 14 Drift- 
och investeringsredovisning fullt ut. 
Enligt uttalande från Kanslichef Torbjörn Tagesson på RKR, (Rådet för kommunal 
redovisning), så är det inte tillämpning av RKRs rekommendation R14 som avses i 
normeringen i RKR R17 Delårsrapport. RKR R14 normerar den Drift- och 
investeringsredovisning som omnämns i lag om kommunalbokföring och redovisning 
kapitel 4 paragraf 1 ”Årsredovisningens delar”. Utifrån detta har verksamheten antagit 
och följt rekommendationen i RKR R 17 som lyder att ”det ska finnas en samlad-men 
översiktlig-beskrivning av kommunens drift och investeringsverksamhet”. 
Verksamheten redovisar enligt RKR R17 och uppfyller enligt rekommendationen det 
som stipuleras i den dvs lagens krav och god redovisningssed. 
En uppföljning av de mål som är möjliga att följa upp har genomförts per delår och 
helår. En helårsprognos har dock inte gjorts för balansräkningen vid delåret vilket 
skulle möjliggöra ytterligare uppföljning, detta är ett utvecklingsområde till nästa år. 
Verksamheten kommer utifrån ovanstående att ha en genomgång med KPMG för att 
gemensamt se över vad som saknas och vilka förändringar som behöver göras till 
nästa års rapportering. 
 

- Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av 
huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.   
För de finansiella indikatorerna så finns det en uppföljning på kommun och 
koncernnivå i delårsrapporten, (se sid 6 – 9). 
I årsredovisningen kommer en sammantagen bedömning att redovisas av huruvida god 
ekonomisk hushållning kommer att uppnås. 



 
- Vår sammanfattande bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med 

målet om investeringar och delvis förenligt med resultatmålet. Gällande målen för 
soliditet och nettokostnader har inte kommunstyrelsen gjort någon prognos eller 
måluppfyllelse för helåret och vi kan därför inte bedöma om resultatet är förenligt 
med dessa mål.  
En uppföljning av de mål som är möjliga att följa upp har genomförts per delår och 
helår. En helårsprognos har dock inte gjorts för balansräkningen vid delåret vilket 
skulle möjliggöra ytterligare uppföljning, detta är ett utvecklingsområde till nästa år. 
Även detta kommer verksamheten att ha en genomgång med KPMG för att 
gemensamt se över vad som saknas och vilka förändringar som behöver göras till 
nästa års rapportering. 
 

Ytterligare förtydligande bör göras avseende två punkter som KPMG presenterar i sin 
granskningsrapport, det avser avstämning av bank och beslutad budget. 
 
I bedömningen avseende avstämning bank påpekas att vid delåret erhåller inte kommunen 
engagemangsbesked från Nordea avseende Nordea toppkonto och vid delårsbokslutet bokför 
kommunen om det till kortfristiga fordringar och skulder till koncernbolag, vilket kan leda till att 
vissa nyckeltal påverkas när det är olika klassificeringar. 
Då kommunen i delåret inte har engagemangsbesked kan inte denna bokning göras, därmed 
vänds uppbokningen från föregående årsbokslut och endast saldot på kommunens konto 
bokas. Det vill säga ingen fordran eller skuld mot koncernbolagen bokas i delåret som avser 
saldon på konton hos banken. 
Utifrån engagemangsbesked från Nordea bokas vid årsbokslutet koncernbolagens behållning 
respektive nyttjande av kredit under kommunens toppkonto hos Nordea som skuld till bolaget 
respektive fordran på bolaget, så att saldot på toppkontot kan bokas hos kommunen. 
En övrig iakttagelse som revisorerna påpekar i sin granskning avser beslutad budget. När det 
sker förändringar i budgeten från ursprungligt beslutad budget av kommunfullmäktige, ska det 
framgå i rapporterna när dessa beslut togs och hänvisning till dessa beslut vilket det inte gör i 
delårsrapporten.  

I delårsrapporten, sid 21,  finns samtliga beslut kring förändringar av den ursprungliga budgeten 
redovisade både med datum och med paragraf. I årsbudgeten är samtliga förändringar 
inkluderade. Även detta kommer verksamheten att lyfta vid en genomgång med revisor på 
KPMG för att tydliggöra om det kan presenteras tydligare i kommande rapporter.  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef  
Ekonomienheten



 
  
 
 
REVISORERNA

1 

Granskning av delårsrapporten 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en översiktlig 
granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit 
begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 
redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport 
som utarbetats av KPMG. 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt 
följande: 
Vår bedömning är att kommunens förvaltningsberättelse i stort uppfyller 
kraven. 

 Årsbudgeten uppgår till 28,4 mnkr medan prognosen uppgår till 40,5 
mnkr, en positivt förändring på 12,1 mnkr. Det beror huvudsak på 
ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningar, en 
ökning med 31,5 mnkr medan verksamhetens nettokostnader ökar 
med 22,6 mnkr mot budget.  

 Kommunstyrelsens prognostiserade balanskravsresultat för år 2022 
beräknas uppgå till 36,8 mkr för 2022. 

 Kommunen kommer med stor sannolikhet behöva göra ytterligare en 
nedskrivning vid försäljning av ”Crosshallen”.  

 Kommunstyrelsen följer inte Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
Rekommendation 5 Leasing fullt ut. Vår bedömning är att vi inte kan 
uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat.  

 Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer RKR 
Rekommendation 14 Drift- och investeringsredovisning fullt ut. 

Baserat på vår översiktliga granskning har det framkommit omständigheter, 
som nämns ovan och som framgår i vår rapport, som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten för kommunen inte är helt upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed. Vi bedömer att delårsrapporten inte i 
alla delar är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.  
 
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av 
huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.    
 

 
 

Kommunstyrelsen 

  
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

  



 
  
 
 
REVISORERNA

2 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt 
med målet om investeringar och delvis förenligt med resultatmålet. Gällande 
målen för soliditet och nettokostnader har inte kommunstyrelsen gjort någon 
prognos eller måluppfyllelse för helåret och vi kan därför inte bedöma om 
resultatet är förenligt med dessa mål. 
Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de 
verksamhetsmässiga målen kommunfullmäktige fastställt för 2022.  
Vi emotser ett yttrande från kommunstyrelsen över granskningens 
bedömningar och kommentarer senast den 31 december 2022. 
Tierp 26 oktober 2022 
På uppdrag från Tierp kommuns revisorer 
 
 
KG Marklund    Inger Klockerman 
Ordförande    Vice ordförande 
Bilaga: Rapport KPMG granskning av delårsrapporten 
Revisorerna har godkänt utlåtandet digitalt på sammanträdet 2022-10-26 



Översiktlig
granskning

Tierps kommun

Delårsrapport per 2022-08-31

—

2022-10-26
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Snabb överblick

Resultat och prognos

Kommunens delårsresultat uppgår till 75,1 mnkr.

Årsbudgeten uppgår till 28,4 mnkr medan 

prognosen uppgår till 40,5 mnkr, en förbättring på 

12,1 mnkr. Det beror främst på ökade skatteintäkter 

och generella statsbidrag och utjämningar..

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål.

Delårsrapporten är upprättad enligt lagens

krav och god redovisningssed
Vår bedömning är att delårsbokslutet i allt väsentligt är upprättat i

enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning

Följer inte RKR R5 fullt ut

Följer inte RKR R17 fullt ut

.

Balanskravsresultat

Vår bedömning är att kommunen har uppnått

balanskravsresultatet vid delåret. 

Vår bedömning är att det är sannolikt att kommunen

kommer uppnå balanskravsresultatet för 2022. 

Verksamhetsmål
Vi bedömer att resultatet i 

delårsrapporten delvis är förenligt 

med de verksamhetsmässiga målen 

kommunfullmäktige fastställt för 2022. 
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Sammanfattning
Vi har av Tierp kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 

förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 

delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

➢ Vår bedömning är att kommunens förvaltningsberättelse i stort uppfyller kraven.

➢ Årsbudgeten uppgår till 28,4 mnkr medan prognosen uppgår till 40,5 mnkr, en positivt förändring på 12,1 

mnkr. Det beror huvudsak på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningar, en ökning 

med 31,5 mnkr medan verksamhetens nettokostnader ökar med 22,6 mnkr mot budget. 

➢ Kommunstyrelsens prognostiserade balanskravsresultat för år 2022 beräknas uppgå till 36,8 mkr för 2022.

➢ Kommunen kommer med stor sannolikhet behöva göra ytterligare en nedskrivning vid försäljning av 

”Crosshallen”. 

➢ Kommunstyrelsen följer inte RKR R5 Leasing fullt ut. Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss hur stor 

påverkan detta har på årets resultat. 

➢ Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer RKR R14 Drift- och investeringsredovisning fullt ut.

Baserat på vår översiktliga granskning har det framkommit omständigheter, som nämns ovan och som framgår i 

vår rapport, som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för kommunen inte är helt upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed. Vi bedömer att delårsrapporten inte i alla delar är upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed.
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Sammanfattning forts.
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har

betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med
de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning.

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning

kommer att uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av 
att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och 

dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar 

eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning att tre av fyra mål i delårsrapporten är förenliga med de av kommunfullmäktige 

fastställda finansiella målen avseende delåret och ett mål kan vi inte bedöma eftersom det inte finns någon 

bedömning av målet. I delårsrapporten saknas prognos för två av fyra finansiella mål och bedömningen för två mål 
är att målen kommer sannolikt kommer att uppnås.  

Verksamhetsmål
Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de verksamhetsmässiga målen 

kommunfullmäktige fastställt för 2022. 

Västerås 2022-10-26

Cecilia Kvist Micaela Hedin

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor



02
Inledning



8Document Classification: KPMG Public
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som 

ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader 

och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 

kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska 

innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårets utgång. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 

mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

➢ Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

➢ Är resultatet i delårsrapporten förenliga med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk 

hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 

kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

➢ Översiktlig granskning av de finansiella delen av delårsrapporten 

➢ Förvaltningsberättelsens innehåll

➢ Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

➢Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

➢God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR

➢Interna regelverk och instruktioner

➢Fullmäktigebesluthållning

Metod

Granskningen har genomförts genom:

➢Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

➢Intervjuer med berörda tjänstepersoner
➢ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är 

förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

➢Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

Inledning forts.
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Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 

med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 

således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410. Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 

2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som träder i kraft 2023.

Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett revisionsbevis i form av ett uttalande från kommunledningen. 
Kommunchefen och ekonomichefen har undertecknat översänt uttalande.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 

granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 

omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 

enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Granskningen av finansiella och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 

Den version som vi har utgått ifrån erhöll vi den 14 oktober, om det har tillkommit ytterligare version av 

delårsrapporten har vi inte tagit hänsyn till denna. 

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 

kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Inledning forts.



03
Resultat av 
granskningen
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 

förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla 

minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Enligt RKR R17 Delårsrapport  ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 

➢Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 
delårsrapporten upprättas. 

➢Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 

➢En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. 

➢En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

En förändring i RKR R17 är att i de fall sammanställda räkenskaper inte upprättas, bör delårsresultat samt 

helårsprognos redovisas för respektive bolag. Med andra ord ska det i förvaltningsberättelsen finnas information 

om kommunkoncernen oavsett om en kommun väljer att inte ha sammanställda räkenskaper 

(koncernredovisning) i sin delårsrapport, vilket Tierps kommun har. 

Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten saknar bland annat:

➢ Ingen samla bedömning lämnas i förvaltningsberättelsen av de verksamhetsmässiga målen som 

fullmäktige fastställt utifrån god ekonomisk hushållning. 

Vår bedömning är att kommunens förvaltningsberättelse i stort uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 
Delårsrapport avseende förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar ett omtag för att 

säkerställa att allt är med och att det finns en ”röd tråd” med analyser och uppbyggnaden av 

förvaltningsberättelsen. 



14Document Classification: KPMG Public
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 

verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som 

har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål och 

verksamhetsmål i Agenda 2030. 

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk

hushållning kommer att uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten

av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s 
kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen

som helhet.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen arbetar vidare med sin återrapportering av kommunfullmäktige

fastställda mål och att det finns en röd tråd från beslutade mål till återrapportering. 
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Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budget 2022 fastställt följande finansiella mål: 

➢ Resultatet ska vara minst 2 % av skatter och bidrag

➢ Soliditeten ska vara minst 40 % och inte minska två år i rad
➢ Nettokostnaderna ska inte öka mer än skatter och andra intäkter

➢ Kommunkoncerns samlade investeringar och exploateringsutgifter för planperioden 2022 till och med åren år 

2024 får inte för överstiga 920 mnkr 

I delårsrapporten är följande finansiella mål redovisade och dess bedömningar: 

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering är vår sammanfattande 

bedömning att tre av fyra mål i delårsrapporten är förenliga med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella 

målen avseende delåret och ett mål kan vi inte bedöma eftersom det inte finns någon bedömning av målet. I 
delårsrapporten saknas prognos för två av fyra finansiella mål och bedömningen för två mål är att målen kommer 

sannolikt kommer att uppnås.  

Finansiellt mål Utfall delår samt 

bedömning

Prognos helår och 

bedömning

Resultatet ska vara minst 2 % av skatter 

och bidrag

Kommunen - 7,7% 

Koncernen – 6 % 

Uppfyllt

Kommunen – 2,7% 

Koncernen – 1,1 %

Delvis uppfyllt 

Soliditeten ska vara minst 40 % och inte 

minska två år i rad

Kommunen – 42%

Uppfyllt 

Kommunkoncerns samlade investeringar 

och exploateringsutgifter för 

planperioden 2022 till och med åren år 

2024 får inte för överstiga 920 mnkr 

Kommun – uppfyllt

Koncernen – delvis uppfyllt 

Kommunen - uppfyllt
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Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har för 2022 beslutat om mål utifrån Agenda 2030. 

I delårsrapporten görs en samlad bedömning av uppfyllelsen av verksamhetsmålen. Kommunstyrelsens 

bedömning är att 26 delmål kommer att uppnås, 48 delmål förväntas att delvis uppnås och två delmål beräknas 

inte att uppnås till helåret.

Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de verksamhetsmässiga målen 

kommunfullmäktige fastställt för 2022. 
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Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 

förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om 

resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 

tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta 

ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger 

synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om 
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och 

kommunallagen.

I kommunallagen stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett 

överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, 

eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

Kommunstyrelsen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen.Av delårsrapporten 

framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 36,8 mkr och balanskravsresultatet 

för delåret uppgår till 71,4 mnkr. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

RUR uppgår till 0 tkr. 

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga 

väsentliga felaktigheter.
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Analys av resultaträkning 
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna överstiger kostnaderna för att inte urholka det 

egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 75,1 mnkr, vilket är 17,7 mnkr lägre än samma period förra året. Det 

beror främst att skatteintäkterna och generella bidrag och utjämning har ökat mer än verksamhetens 

nettokostnader. 

Kommunens årsprognos uppgår till 40,5 mnkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att 

delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 

Årsbudgeten uppgår till 28,4 mnkr medan prognosen uppgår till 40,5 mnkr, en positivt förändring på 12,1 mnkr. 

Det beror huvudsak på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningar, en ökning med 31,5 mnkr 

medan verksamhetens nettokostnader ökar med 22,6 mnkr mot budget. 



19Document Classification: KPMG Public
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Resultatanalys
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Balansräkning  

Avsättningar

Kommunen har en pågående tvist där biträdeskostnader uppkommer. Det finns ingen avsättning gjord i 

balansräkningen.

Finansiell leasing
Under år 2021 började kommunen delvis redovisa leasing som finansiell leasing. Det är hyreskontrakt för fordon 

som numera redovisas som finansiell leasing. 

Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing, vilket innebär att en fiktiv 

anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar 

delar av sina leasingkostnader som operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från 

RKR R5 Leasing och god redovisningssed. Vi kan inte utesluta att avsteget innebär ett väsentligt fel i 

balansräkningen. 

Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om dessa skulle 

kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper.

Vår bedömning är att vi inte kan uttalas oss hur stor påverkan detta har på årets resultat eller balansomslutning. 
Avstämning bank
Vid delåret erhåller inte kommunen engagemangsbesked från Nordea avseende Nordea toppkonto och vid 
delårsbokslutet bokför kommunen om det till kortfristiga fordringar och skulder till koncernbolag, vilket kan leda till 

att vissa nyckeltal påverkas när det är olika klassificeringar. 

Nuvärdesberäkningar
Vi rekommenderar att kommunen ser över om det finns avtal som ska nuvärdesberäknas. 
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Balansräkning  

Nedskrivning av ny inköpt fastighet

Tierps kommunen köpte en fastighet (Crosshallen) från sitt dotterbolag Tierps Kommunfastigheter AB under 

2021. Under 2021 gjorde kommunen en nedskrivning på fastigheten på 9,1 mnkr och det var för att under år 
2022 kunna sälja fastigheten. 

Det som skedde var att man flyttade förlusten från bolaget till kommunen. Man går dessutom miste om 

underskott att nyttja i fållan i kommunkoncernen om det förekommer andra försäljningar i bolagskoncernen. 

Det har konstaterats i vår översiktliga granskning att vid försäljningstillfället kommer kommunen med stor 

sannolikhet behöva göra ytterligare en nedskrivning. 
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Sammanställda räkenskaper
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanställda räkenskaperna omfatta de 

juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett 

betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk 

person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 

balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av 

delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges 

måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

En förändring i RKR R17 är att i de fall sammanställda räkenskaper inte upprättas, bör delårsresultat samt 

helårsprognos redovisas för respektive bolag. Det finns uppgifter om bolagens delårsresultat och årsprognos i 
förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen har valt att inte ha med sammanställda räkenskaper i sin delårsrapport.
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 

eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 

Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 

karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 

samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Not 1 Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god 

kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer, det 

hänvisas till senaste årsredovisningen som finns förutom att det inte sker någon sammanställd redovisning i 

delårsrapporten 

Vi har konstaterat  i vår granskning av årsredovisningen för år 2021 på att kommunen har påbörjat arbetet med 
att följa RKR R5 Leasing genom att avtal avseende fordon numera redovisas som finansiell leasing. Hyresavtal 

avseende fastigheter redovisas som operationell leasing. När det gäller leasingavtal, RKR R5, är grunden att det 

är finansiell leasing som är mest vanlig och inte operationell. 

Vår bedömning är att kommunen delvis följer RKR R5 Leasing men i huvudsak efterlever RKRs

rekommendationer.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen gör en genomgång av avtal mm för att säkerställa vilken typ av leasing 

kommunen har. Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att årligen dokumentera en egen genomgång mellan 

aktuella redovisningsprinciper och av kommunen tillämpade principer.
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Drift- och investeringsredovisning 
Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 

investeringsredovisning och i de egna rapporterna i enlighet med RKR R14. I RKR R17 Delårsrapport finns den 

normerande texten ”Dessutom ska en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och 

investeringsverksamhet ingå”, vilket innebär att det är en förenkling av RKR R14 i delårsrapporten. 

Nytt i RKR R14 Drift- och investeringsredovisningen är att i investeringsredovisningen ska även inkluderas under  
året genomförda investeringar som finansierats via finansiell leasing eller som erhållits genom gåva. Ett 

förtydligande i rekommendationen är att i de fall principerna för investeringsredovisningen avviker från 

externredovisningsprinciperna ska detta kommenteras och avvikelserna anges.

Enligt budget ska investeringarna uppgå till 47,1 mnkr  och prognosen visar på  44,6 mnkr. Vid delåret har 

kommunen investerat 11,6 mnkr, vilket visar på att kommunen ska investera 33,0 mnkr under de fyra sista 
månaderna. 

Vi kan konstatera att budgeten som redovisas i delårsrapporten inte stämmer med den beslutade budgeten för 

drift- och investeringsredovisningarna. Att både drift- och investeringsbudgeterna inte stämmer med de beslutade 

budgeterna innebär att läsarna och kommunfullmäktige inte kan följa upp utfallet mot beslutad budget. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att det finns en “röd tråd” med analys och utvärdering utifrån
beslutad budget både när det gäller drift- och investeringsredovisning, det vill säga om det är stora avvikelser att

det finns kommenterat. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen uppdaterar sig på RKR R 14 Drift- och investeringsredovisning så att 

kommunen följer rekommendationen. Enligt RKR R14 ska både drift- och investeringsredovisningen utformas så 

att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot kommunfullmäktiges beslutade budget och att 
budgetposterna ska avse senast beslutade budget. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer RKR R14 Drift- och investeringsredovisning fullt ut. 
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Övriga iakttagleser

Beslutad budget 

När det sker förändringar i budgeten, från ursprunglig beslutad budget av kommunfullmäktige, ska det framgå i 

rapporterna när dessa besluts tog och hänvisning till dessa beslut och vilket det inte gör i delårsrapporten i 
driftredovisningen. 
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   2022-10-26 

   Kommunfullmäktige 
    

 

Utlåtande avseende delårsrapport 2022  

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en översiktlig 
granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit 
begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 
redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport 
som utarbetats av KPMG. 
Prognosticerat resultat för kommunen 2022 är 40,5 mnkr. Det är alltså 12,1 mnkr 
bättre än budget. Den stora positiva avvikelsen är under finansiering, + 31,2 
mnkr. Utfallet på koncernnivå är 55,7 mnkr jämfört med förra året då utfallet var 
16,7 mnkr alltså en förbättring med knappt 39 mnkr. Prognosen pekar på ett 
resultat på 48,7 mnkr mot budget på 24,8 mnkr vilket är 24 mnkr bättre än 
budget. 

Totalt är verksamhetens avvikelse -19,1 mnkr mot budget. Största 
avvikelserna visar individ- och familjeomsorgen – 15 mnkr, grundskolan med 
-1,4 mnkr, medborgarservice och funktionshindradeomsorgen -2,6 mnkr. 
Vi vill poängtera vikten av att fortsätta det långsiktiga arbetet med att anpassa 
verksamheten till de ekonomiska ramarna. 
 
Vi bedömer att:  

 kommunstyrelsen följer inte Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
Rekommendation 5 Leasing fullt ut. Vår bedömning är att vi inte kan 
uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat.  

 kommunstyrelsen inte följer RKR Rekommendation 14 Drift- och 
investerings-redovisning fullt ut. 

 i delårsrapporten görs en samlad bedömning av uppfyllelsen av 
verksamhetsmålen. Kommunstyrelsens bedömning är att 26 delmål 
kommer att uppnås, 48 delmål förväntas att delvis uppnås och två 
delmål beräknas inte att uppnås till helåret.  Vi bedömer att resultatet 
är delvis förenligt med de verksamhetsmässiga målen. 
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2 

 resultatet i delårsrapporten är förenligt med målet om investeringar 
och delvis förenligt med resultatmålet. Gällande målen för soliditet 
och nettokostnader har inte kommunstyrelsen gjort någon prognos 
eller måluppfyllelse för helåret och vi kan därför inte bedöma om 
resultatet är förenligt med dessa mål. 

 kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av 
huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.    
 

 
FÖR TIERPS KOMMUNS REVISORER  

 

KG Marklund   Inger Klockerman 
Ordförande     Vice ordförande  

Bilaga: De sakkunnigas granskning av delårsrapport 2022-08-31 
 
Revisorerna har godkänt utlåtandet digitalt på sammanträdet 2022-10-26
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§ 96 
Dnr KS/2022:820 

(KS) Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens 
förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svar på revisionsrapport avseende kommunens förebyggande 
arbete av etik, korruption och oegentligheter, samt 

 
att uppdra till verksamheten att ta fram ett övergripande styrdokument 
avseende etik, korruption och oegentligheter, samt 
 
att uppdra till verksamheten att ta fram och säkerställa rutiner för att 
säkerställa att en sammanfattande analys genomförs i samband med 
internkontroll och redovisas i kommunstyrelsens uppföljningsrapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har under 2022 genomfört en granskning av kommunens 
förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. 
Kommunens revisorer har utifrån denna granskning rekommenderat 
Kommunstyrelsen att åtgärda de brister som granskningen 
uppmärksammat. En handlingsplan har tagits fram, denna plan redovisas 
i bifogat dokument. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslag till beslut har inga kända barnrättskonsekvenser. 
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Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens 
förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svar på revisionsrapport avseende kommunens förebyggande 
arbete av etik, korruption och oegentligheter 

 
att uppdra till verksamheten att ta fram ett övergripande styrdokument 
avseende etik, korruption och oegentligheter 
 
att uppdra till verksamheten att ta fram och säkerställa rutiner för att 
säkerställa att en sammanfattande analys genomförs i samband med 
internkontroll och redovisas i kommunstyrelsens uppföljningsrapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har under 2022 genomfört en granskning av kommunens 
förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. 
Kommunens revisorer har utifrån denna granskning rekommenderat 
Kommunstyrelsen att åtgärda de brister som granskningen 
uppmärksammat. En handlingsplan har tagits fram, denna plan redovisas i 
bifogat dokument. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslag till beslut har inga kända barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens 
förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter  
 
Bakgrund  
KPMG har under 2022 genomfört en granskning av Tierp kommuns 
förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. Tierps 
kommuns revisorer har därefter gett kommunstyrelsen rekommendationer 
att åtgärda de brister som granskningen uppmärksammat. Med anledning 
av detta har en handlingsplan med nedanstående innehåll upprättats. 
 
Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat 
Vid granskningen framkommer att en övergripande policy/riktlinje 
avseende kommunens förebyggande arbete för att minska och begränsa 
riskerna för att oegentligheter m.m. ska uppstå saknas. 
Kommunen kommer med anledning av detta ta fram ett övergripande 
styrdokument avseende etik, korruption och oegentligheter senast 30 juni 
2023. 
 
Stratsys modul för internkontroll kommer att implementeras under senare 
delen av 2022. I samband med detta planeras en utbildning för samtliga 
användare av modulen att genomföras vilken syftar dels till goda 
kunskaper avseende systemet, dels för att säkerställa en tillfredsställande 
intern kontroll avseende etik, korruption och oegentligheter. Stratsys 
modul för intern kontroll innefattar även riskanalys inför upprättande av 
internkontrollplan. 
 
Granskningen pekar också på att en sammanfattande analys avseende 
intern kontroll saknas i kommunstyrelsens uppföljningsrapport. 
Kommunen ska med anledning av detta säkerställa att rutiner för en 
sammanfattande analys tas fram senast 30 juni 2023. 
  
För kommunstyrelsen,  
 
Anne Eriksson 
Verksamhetschef 
Gemensam Service 
 



 
  
 
 
REVISORERNA

1 

Granskning av etik, korruption och oegentligheter 

KPMG har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens förebyggande arbete gällande etik, korruption och 
oegentligheter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
 
Korruption och oegentligheter ger inte bara ekonomiska konsekvenser utan 
påverkar legitimiteten för det politiska systemet, synen på politiker och 
tjänstemän och kommunens varumärke. 
 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska om 
kommunstyrelsens förebyggande arbete och interna kontroll av etik, 
korruption och oegentligheter är ändamålsenligt och tillfredställande?  
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens ledning, styrning 
och uppföljning inte är tillräckligt tillfredsställande gällande det strategiska 
arbetet för att motverka korruption och oegentligheter. 
Bedömningar är att:  

 det finns aktuella styrdokument inom kommunen som delvis rör 
området. Det finns inget eget styrdokument som riktlinjer eller policy 
gällande förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter. 

 kommunstyrelsen för 2022 har antagit en internkontrollplan med 
kontroller för att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll 
gällande bl.a. ekonomi, lön, upphandling m.m. Det bedöms vidare att 
kommunstyrelsen inte har sammanställt en riskanalys inför 
internkontrollplanen som underlag för valda risker i planen.  

 kommunstyrelsen har följt upp den interna kontrollplanen för 2021 
och erhållit information om avvikelser av bl.a. kontroller gällande 
attest, behörigheter, avtalstrohet m.m. Det bedöms vidare att det 
saknas en sammanfattande analys av utfall och avvikelser som 
underlag för beslut. Enligt protokollet har inte kommunstyrelsen givit 
uppdrag att åtgärda avvikelserna och återkoppla detta. 
 

 kommunstyrelsen behöver följa upp och tillse att en 
visselblåsarfunktion inrättas för att leva upp till lagkravet och att 
kommunikationsinsatser utformas på ett sätt som gör det tydligt för 
chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den fungerar. 
 
 
 

 
 

Kommunstyrelsen 

  
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

  



 
  
 
 
REVISORERNA

2 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att: 

 fastställa en rutin/riktlinje/policy för att tydliggöra fokus på ett 
framtida förebyggande arbete och begränsa riskerna för att 
oegentligheter m.m. ska uppstå, med bl.a. som påföljd att förtroendet 
för kommunen skadas.  

 inför kommunstyrelsens interkontrollplan 2023 sammanställs en 
riskanalys där riskbedömning framgår som underlag för kontroller 
gällande det förebyggande arbetet av avvikelser från lagar och regler 
samt beslutade styrdokument.  

 följa upp att alla beställare/användare genomgår utbildning som 
säkerställer en tillfredsställande intern kontroll av etik, korruption och 
oegentligheter, t.ex. inköp.  

 kommunstyrelsens uppföljningsrapport för den interna kontrollen 
framåt innehåller en sammanfattande analys samt att 
kommunstyrelsen utifrån analysen säkerställer att stärka den interna 
kontrollen av uppkomna brister, bl.a. inom det granskade området.  

 kommunstyrelsen säkerställer att Stratsys modul för internkontroll 
implementeras som stöd till det interna kontrollarbetet i kommunen 
som en del i det förebyggande arbetet.  

Vi rekommenderar att ta del av SKR:s stöd till kommuner och regioner i 
deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskaps-
spridning och utvecklingsarbete. 

Vi emotser ett yttrande från kommunstyrelsen över granskningens slutsatser 
senast den 30 november 2022 och att granskningens slutsatser och 
rekommendationer föredras i kommunfullmäktige.  

Tierp 15 september 
På uppdrag från Tierp kommuns revisorer 
 
 
 

KG Marklund     
Vice ordförande                                                                        
 
Bilaga: Rapport KPMG granskning etik, korruption och oegentligheter  
 

Missivet godkändes digitalt vid sammanträdet 2022-09-15. 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. 

Korruption och oegentligheter ger inte bara ekonomiska konsekvenser utan påverkar 
legitimiteten för det politiska systemet, synen på politiker och tjänstemän och 
kommunens varumärke. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsens 
förebyggande arbete och interna kontroll av etik, korruption och oegentligheter är 
ändamålsenligt och tillfredställande?  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens ledning, styrning och 
uppföljning inte är tillräckligt tillfredsställande gällande det strategiska arbetet för att 
motverka korruption och oegentligheter. 

Vi bedömer att:  

• det finns aktuella styrdokument inom kommunen som delvis rör området.  
Det finns inget eget styrdokument som riktlinjer eller policy gällande 
förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter. 

• kommunstyrelsen för 2022 har antagit en internkontrollplan med kontroller för 
att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll gällande bl.a. ekonomi, lön, 
upphandling m.m. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen inte har 
sammanställt en riskanalys inför internkontrollplanen som underlag för valda 
risker i planen.  

• kommunstyrelsen har följt upp den interna kontrollplanen för 2021 och erhållit 
information om avvikelser av bl.a. kontroller gällande attest, behörigheter, 
avtalstrohet m.m. Vi bedömer vidare att det saknas en sammanfattande analys 
av utfall och avvikelser som underlag för beslut. Enligt protokollet har inte 
kommunstyrelsen givit uppdrag att åtgärda avvikelserna och återkoppla detta. 
 

• kommunstyrelsen behöver följa upp och tillse att en visselblåsarfunktion inrättas 
för att leva upp till lagkravet och att kommunikationsinsatser utformas på ett sätt 
som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den 
fungerar. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• fastställa en rutin/riktlinje/policy för att tydliggöra fokus på ett framtida 
förebyggande arbete och begränsa riskerna för att oegentligheter m.m. ska 
uppstå, med bl.a. som påföljd att förtroendet för kommunen skadas.  

• inför kommunstyrelsens interkontrollplan 2023 sammanställa en riskanalys där 
riskbedömning framgår som underlag för kontroller gällande det förebyggande 
arbetet av avvikelser från lagar och regler samt beslutade styrdokument.  
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• följa upp att alla beställare/användare genomgår utbildning som säkerställer en 
tillfredsställande intern kontroll av etik, korruption och oegentligheter, t.ex. 
inköp.  

• kommunstyrelsens uppföljningsrapport för den interna kontrollen framåt 
innehåller en sammanfattande analys samt att kommunstyrelsen utifrån 
analysen säkerställer att stärka den interna kontrollen av uppkomna brister, 
bl.a. inom det granskade området.  

• kommunstyrelsen säkerställer att Stratsys modul för internkontroll 
implementeras som stöd till det interna kontrollarbetet i kommunen som en del i 
det förebyggande arbetet.  
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2 Bakgrund 

Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. 

Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som 
figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktats mot 
kommunernas förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att oegentligheter 
ska uppstå, med bl.a. som påföljd att förtroendet för kommunerna skadas. En 
kommuns verksamheter innebär kontakter med leverantörer och andra intressenter.  
 
Verksamheterna genomför transaktioner och hanterar medel av betydande belopp. 
Väsentligt är därför att det finns en väl fungerande intern kontroll samt att det är 
säkerställt att arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt. Även internt i kommun-
organisationen finns risker för oegentligheter vilket förutsätter att kommunen har en 
hög medvetenhet med tydliga etiska krav, samt väl fungerande system och rutiner som 
förebygger och försvårar möjligheter till oegentligheter, liksom hindrar att ogrundade 
misstankar riktas mot kommunens personal. 

Från och med 17 december 2021 började Visselblåsarlagen (lag (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden) gälla.  Lagen gäller vid rapportering 
i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett 
allmänintresse av att de kommer fram. 

Revisorerna har i sin riskanalys sett att det finns en risk att det förebyggande arbetet av 
etik, korruption och oegentligheter inte är tillfredsställande och har därför valt att 
granska området.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska kommunstyrelsens 
förebyggande arbete och interna kontroll av etik, korruption och oegentligheter är 
ändamålsenligt och tillfredställande?  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Finns aktuella styrdokument inom området och hur kommuniceras dessa i 
organisationen?  

—  Finns utarbetade rutiner och riktlinjer för det förebyggande arbetet mot korruption 
och oegentligheter?  

—  Är rutiner och riktlinjer kända i organisationen och genomförs kontroller av 
tillämpningen av dessa?  

—  Finns korruption och oegentligheter med som ett område i riskanalys och 
internkontrollplan för 2022?  

—  Vilka sätt/kanaler finns för medarbetare att lämna information om misstänkt 
korruption och oegentligheter? Finns någon visselblåsartjänst?  
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— Sker uppföljning och återrapportering till kommunstyrelse avseende risker, 
förebyggande arbete och inträffade händelser? 

3 Avgränsning  

Granskningen omfattar kommunstyrelsens verksamheter. 
Vi har inom granskningen inte granskat bisyssla eller jäv. Vi har inte heller granskat 
kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete. 

3.1 Revisionskriterier 

Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:    

— Kommunallagen  

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

3.2 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med kommundirektör, ekonomichef, strateg inom kvalitet & strategisk utveckling och 
ledningsstöd, kommunjurist och kommunjurist- och upphandlingsjurist, 
upphandlingsassistent samt HR-chef.  

Intervjuade har fått möjlighet att faktastämma rapporten.  

4 Resultat av granskningen 

4.1 Inledning 

Vad är ”korrupt beteende”? Var går gränsen för muta eller jäv? Ett personligt 
ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta 
vid. 

Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå 
privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och 
privata intressen. För att upprätthålla medborgarnas förtroende och tilltron till 
demokratin är det viktigt att förtroendevalda och medarbetare inom kommunen agerar 
korrekt. 

Nyckelpersoner i verksamheten är bl.a. jurister, controllers, ekonomichefer, HR, 
verksamhetschefer samt kommundirektör. I kommunens verksamhet behövs byggas in 
en beredskap i arbetet att förebygga, upptäcka och hantera fel och eventuella 
oegentligheter.  

Genomtänkta kontrollrutiner, god kunskap och medvetenhet kan i stor utsträckning 
bidra till att oegentligheter förebyggs eller upptäcks tidigt. Det är särskilt viktigt att hålla 
frågan om behovet av kontroll levande genom återkommande utbildning och 
diskussioner, genom att arbeta med riskbedömning och genom att löpande testa och 
förbättra kontrollsystemen.  
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Personalens medvetenhet och kunskap är av största betydelse för att förebygga och 
upptäcka eventuella oegentligheter. Insikter och kunskaper behöver löpande 
underhållas. Det handlar om att vara professionellt förberedd på att avvikelser inträffar 
och att rutinmässigt kunna hantera dessa eventuella avvikelser. 

Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i 
huvudsak följande: 

1. En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller 
begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget 
(tagande av muta). 

2. Det är inte tillåtet att åt en anställd eller en uppdragstagare lämna, utlova eller 
erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget 
(givande av muta). 

3. Det är inte tillåtet att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån 
för att påverka någon som utövar myndighet eller beslutar om offentlig 
upphandling eller att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till någon 
för att denne ska påverka beslutsfattaren vid myndighetsutövning eller offentlig 
upphandling (handel med inflytande). 

4. En näringsidkare måste vara försiktig med att lämna pengar eller andra 
tillgångar till sina ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter 
så att medlen inte används till mutor (vårdslös finansiering av mutbrott). 

4.2 Aktuella styrdokument  

4.2.1 Iakttagelser 

Utifrån intervjuer uppfattar vi att det inte finns ett eget styrdokument som riktlinjer eller 
policy, gällande förebyggande arbete av mutor, korruption och oegentligheter, men att 
ett arbete har startats upp att ta fram riktlinjer/policy. Kommunen har ett antal 
framtagna policyer och riktlinjer med bäring på korruptionsförebyggande arbete som 
”Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter”, ”Regel för intern 
styrning och kontroll”, ”Attestreglemente för Tierps kommun”, ”Upphandlingspolicy i 
Tierps kommun” m.m. 
 
Enligt intervju har attestreglementet och upphandlingspolicyn nyligen uppdaterats.  

4.2.1.1 Regel för intern styrning och kontroll  

Kommunstyrelsen har fastställt ”Regel för intern styrning och kontroll” 2020-12-01 som 
gäller för kommunstyrelsens verksamheter 2021-01-01 - 2024-12-31. 
Kommunfullmäktige har beslutat om ”Riktlinjer för intern kontroll och insyn i 
kommunens verksamheter” från 2017.  
 
Enligt ”Regel för intern styrning och kontroll” är syftet med regeln att kommunstyrelsen 
och bolagsstyrelserna kan upprätthålla en tillfredställande grad av intern kontroll inom 
de verksamheter som faller inom deras uppdrag och ansvar. 
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Regeln omfattar kommunstyrelsen och dess verksamheter samt 
bolagsstyrelserna och deras verksamheter samt verksamhet som lyder under en av 
flera kommuner gemensam nämnd och där Tierps kommun är värdkommun för 
verksamheten. Samtliga funktioner i kommunen är ansvariga för att känna till och 
efterleva bestämmelser om intern styrning och kontroll. 
 
I dokumentet beskrivs ”Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning – en styrprincip och 
organisationskultur”. Det framgår att:  
 

• ”tillitsbaserad styrning förutsätter en balans mellan regler och fritt 
handlingsutrymme för enskilda medarbetare och chefer. Detta innebär att det 
måste finnas utrymme för att (i god tro) få göra fel. Det som karaktäriserar en 
lyckad tillitsbaserad organisationskultur innebär i detta fall att den det finns en 
tillit till att den enskilde medarbetaren eller chefen, på egen hand eller 
tillsammans med andra, är professionell och ansvarig nog att åtgärda felet 
skyndsamt.  
 

• även om vi har tillitsbaserat förhållningssätt och försöker lära oss av mindre fel 
och undviker att bli onödigt formalistiska, måste vi också vara beredda att agera 
vid missförhållanden. Detta för att säkerställa att verksamheten upplevs som 
långsiktigt tillitsvärdig. På så vis förutsätter tillit ett visst ansvarsutkrävande. Det 
arbetsrättsliga systemet med medvetandegörande samtal, förtydligande, 
erinran och varning tillämpas vid försummelser, allvarliga fel eller misskötsel.  
 

• inom de delar av processer som medför risk för väsentlig skada för enskild eller 
väsentlig skada för kommunen bör det fria handlingsutrymmet vara stramare än 
för övriga delar av kommunens processer.” 

 
Vi konstaterar att hemsidan inte har uppdaterats med ”Regel för intern styrning och 
kontroll”.  

4.2.1.2 Attestreglemente för Tierps kommun 

Kommunstyrelsen har fastställt ”Attestreglemente” 2021-03-23 som gäller 2021-04-01-
2025-12-31. 
 
Enligt reglementet styr ansvars- och arbetsfördelningen i kommunen när ekonomiska 
transaktioner attesteras. Rätten att fatta beslut om ekonomiska transaktioner, till 
exempel rätten att ingå avtal, framgår av kommunstyrelsens delegationsordning eller 
andra beslut. Syftet med attestreglerna är att säkerställa en rättvisande redovisning 
och motverka oegentligheter. Kommunen ska ha en god intern kontroll, och 
attestreglerna är en viktig del i den interna kontrollen för att säkerställa tillämpningen av 
attester. Transaktioner ska i första hand attesteras innan de utförs. Huvudregeln är att 
ingen enskild person själv får hantera en transaktion i alla led, den så kallade två-
hands-principen. 
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Krav inför attest 
Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska 
transaktionen är godkänd. För att säkerställa en korrekt bokföring av transaktioner ska 
nedanstående kriterier vara uppfyllda för att transaktionen skall attesteras: 

• Inköp endast inköpsansvarig får göra inköp för kommunens räkning. Den 
inköpsansvarige ska vara behörig, ha kompetens för uppgiften och göra 
kontroller mot styrdokument för upphandling och inköp. 

• Utförande/leverans varor och tjänster har levererats till eller från kommunen 
och/eller att transaktionen i övrigt stämmer med de villkor som 
avtalats/överenskommits. 

• Bokföringsunderlag verifikationen följer lagstiftning och god redovisningssed. 

• Betalningsvillkor betalning sker vid rätt tidpunkt, rätt belopp och till rätt 
mottagare. 

• Bokföringstidpunkt bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt 
redovisningsperiod. 

• Kontering transaktionen är rätt konterad. 

• Jäv Kontroll att jäv inte föreligger. Den som utför kontrollen får inte kontrollera 
in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. 

• Beslut transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare och 
att händelsen är förenlig med verksamhetens syfte. 

4.2.1.3 Upphandlingspolicy i Tierps kommun  

Kommunstyrelsen beslutade om ”Policy för upphandling” på sitt sammanträde 2022-
05-24. Policyn gäller 2022-06-14 - 2025-08-31. Dokumentet är en uppdaterad version 
kommunfullmäktiges beslutade upphandlingspolicy från 2011.  
 
Policyn för upphandling är ett styrande dokument med syfte att säkerställa att 
upphandlingar sker enligt gällande lagar samt att endast seriösa och lämpliga 
leverantörer kvalificeras. Kommunens anskaffning av varor, tjänster och entreprenader 
ska ske med bästa hushållning av kommunala medel samt bidra till en hållbar 
utveckling i enlighet med Agenda 2030 med beaktande av social och etisk hänsyn.  
 
Upphandlingspolicyn ska följas av samtliga kommunens förvaltningar, verksamheter 
och kommunalt ägda bolag. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp 
av varor, tjänster eller entreprenader.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens mål uppfylls samt 
att kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Kommunstyrelsen 
ansvarar för en samordnad styrning av all upphandling inom kommunen. Förvaltningar, 
verksamheter samt respektive bolag ansvarar för sitt behov av upphandling och inköp.  
Beslut om att upphandla fattas på behörig nivå i enlighet med gällande 
delegationsordning. 
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Enligt upphandlingspolicyn framgår i avsnittet 3. Affärsetik att:  

• Företrädare för kommunen ska uppträda på ett affärsmässigt korrekt sätt. Alla 
anställda som arbetar med upphandling/anskaffning ska ha god kännedom om 
LOU, kommunens upphandlingspolicy, förevarande riktlinjer för 
direktupphandling och de i lagstiftningen gällande reglerna avseende mutor 
och bestickning.  

• Kontakter mellan köpare och säljare ska ske i sådana former att parterna 
bibehåller full trovärdighet och en oberoende ställning i förhållande till varandra. 
Om situationen i samband med upphandling/anskaffning kan tolkas som 
jäv eller tagande av muta ska detta omedelbart anmälas till närmaste chef 
eller till upphandlingsenheten. 

• Genom ett agerande i enlighet med denna policy främjas en god affärsetik, 
vilket i sin tur gör kommunen till en trovärdig aktör på både den offentliga och 
privata marknaden. 

4.2.1.4 Exempel på övriga styrdokument som berör området 

”Regel för bidrag till studieförbund” gäller fr.o.m. 2018-01-01.  
”Regel för bidrag till föreningar” gäller fr.o.m. 2018-01-01.  
”Regel för kommunalt partistöd” gäller fr.o.m. 2020-01-01. 
”Riktlinje för ekonomisk styrning” gäller fr.o.m. 2022-03-22. 

4.2.2 Bedömning  

Vi konstaterar att kommunstyrelsen inte upprättat separata rutiner/riktlinjer gällande 
förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. Vi bedömer att det 
finns aktuella styrdokument inom kommunen som delvis rör området.  

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fastställer rutin/riktlinje/policy för att tydliggöra 
fokus på ett framtida förebyggande arbete och begränsa riskerna för att oegentligheter 
ska uppstå, med bl.a. som påföljd att förtroendet för kommunen skadas.  

4.3 Förebyggande arbete gällande etik, korruption och 
oegentligheter 

4.3.1 Iakttagelser 

4.3.1.1 Kommunstyrelsen interna kontrollplan 

Kommunstyrelsen beslutade om en internkontrollplan för 2022 på sitt sammanträde  
2021-10-19 (se separat bilaga A).  

Enligt den interna kontrollplanen har kommunstyrelsen tydliggjort i ”Regler för intern 
styrning och kontroll (ks § 163/2017)” att verksamheten under den har en skyldighet 
mot kommunstyrelsen att säkerställa att den interna kontrollen är god.  
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Kommunfullmäktige har ytterligare tydliggjort vad kommunstyrelsen har för uppdrag 
och ansvar avseende uppföljningar, intern kontroll och insyn i ”Riktlinje för intern 
kontroll och insyn i kommunens verksamheter (kf §72/2017)” och ”Program för 
uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter (kf 73/2017)”. 

Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner ingår i ett årshjul länkat till årshjulet 
för planering och uppföljning av verksamhet och budget. Det betyder att 
interkontrollplan för kommande år beslutas politiskt i samband med att budgeten för 
samma år behandlas, och att uppföljningen behandlas i samband med 
årsredovisningen för samma år.  

Verksamheternas genomförda riskanalyser ligger till grund för internkontrollplanens 
omfattning. 
 
Enligt planen har kommunstyrelsen ansvaret för den interna kontrollen inom 
kommunstyrelsens verksamhet. Verksamhetschefer ansvarar för att konkreta regler 
och anvisningar är utformade så att en intern kontroll kan upprätthållas samt att dessa 
följs och att medarbetare är informerade om dess innebörd. 
 
Gällande interna kontroller kring etik, korruption och oegentligheter i planen för 2022 
ingår bl.a:  
 

Område  Kontroll Verksamhet  Kommentar  

Ekonomi - Betalning av 
leverantörsfakturor 

- Behörigheter 
leverantörsfaktura 
flödet  

- Attestrutin och 
Proceedo   

 

Gemensam service  

Lön - T.ex. registrering av 
nyanställda, rätt 
semesterdagar samt 
22 andra kontroller 
inom  
löneverksamheten 

  

Kvalitet och 
strategisk 
utveckling  

- Användares 
hantering av login 
och lösenord till IFOS 
och VoOs 
verksamhetssystem 
Viva  

- Att användare i Viva 
tas bort när de slutar 
sin tjänst  
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Upphandling  - Otillåtna 
direktupphandlingar  

- Avtalstrohet  

- Leveranskontroll mot 
avtal  

- Avtalsförvaltning  

—  

  

Ledningsstöd  - Beslut fattas i 
enlighet med 
delegation  

- Rapportering av 
fattade 
delegationsbeslut  

  

 - Debitera avgifter 
utifrån beslut  

- avtalstrohet 

Medborgarservice   

Kostenheten  - avtalstrohet    

 - Externa bidrag; 
Ansökningsprocess  

Kultur och fritid   

 - Avtalstrohet 

- Avslut vid anställning 

- Kontroll av loggar i 
verksamhetssystemet 
VivaBistånd  

- Kontroll av loggar i 
verskamhetssystemet 
VivaÄldreomsorg och 
funktionsomsorg  
 

Vård och omsorg  

 - Kontroll av loggar i 
Viva  

- Ekonomiska 
transaktioner 

Individ och 
familjeomsorg 

 

 

Vi uppfattar att riskanalyser som grund för val av de interna kontrollerna tagits fram i 
verksamheterna. Dock har kommunstyrelsen inte sammanställt en dokumenterad 
riskanalys inför kommunstyrelsens internkontrollplan 2022. Enligt uppgift ska en 
internkontrollmodul i verksamhetssystemet Stratsys implementeras under 2022 där en 
strukturerad riskanalys framåt kan genomföras.   
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4.3.1.2 Utbildningsinsatser inom området 

Från intervju uppfattar vi att utbildningsinsatser inom området har genomförts. Bl.a.:  

• Beställarutbildning 1 LOU och upphandling 2021 för beställare.  

• Beställarutbildning 2 Proceedo – system för fakturahantering och e-handel 2021 
för beställare.  

Vi har tagit del och granskat utbildningsmaterialet gällande LOU och upphandling. 
Under utbildningen gavs information om jäv enligt kommunallagen 7 kap samt exempel 
på områden där oegentligheter är en risk som: 
- representation; dyrare måltider och fester på kvällen, särskilt med make, maka eller 
sambo. 
- resor, studieresor och konferenser; helt eller delvis betalda nöjes- eller 
semesterresor, flygresor och hotellvistelser även om de sker under semestern. 
- semesterförmån; att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande 
för privat bruk.    
- rabatter; som ges av dem som man har affärer med men som alla inte kan få. 
Bonusarrangemang av olika slag t.ex. vid varuinköp. 
- kontanter och lån; penninggåvor i kontanter, värdepapper och liknande. Penninglån 
på särskilt gynnsamma villkor, liksom efterskänkande av lån och/eller räntor samt 
kreditkort. 

Även information om krav på avtalstrohet gicks igenom.  
 
Vi har även granskat utbildningsmaterialet för genomgång av faktureringsrutiner i 
Proceedo. Information gavs av bl.a. rutiner för e-handel och attest. En förklaring till e-
handel är bl.a. att det är säkrare, mindre risk för bedrägeri och bluffakturor. Nedan en 
bild om fakturaflödet i Proceedo:  

 
 

Enligt attestreglementet ska attest genomföras genom:  
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Beslutsattest innebär att alla kriterier i ”Inför attest” vidimeras. Dessutom vidimeras att 
kommunstyrelsebeslut, budgetanslag eller annan av kommunfullmäktige beslutad plan 
eller riktlinje följs.  
 
Mottagningsattest skall alltid ske om den som mottagit leveransen eller ska se till att 
prestationen fullgjorts, inte är densamme som beslutsattestanten.  
För mottagningsattest och beslutsattest som sker elektroniskt krävs alltid 
användaridentitet och lösenord.  
 
Automatisk attest ska användas i möjligaste mån vid så kallad ”orderlös” fakturering, 
dvs. när fakturering sker utan att det skett någon direkt beställning vid varje tillfälle. 
Exempel på orderlös fakturering är olika former av avtal t.ex. hyresfakturor eller andra 
abonnemang. Respektive beslutsattestant beslutar utifrån regelsystemet om 
automatisk attest ska användas. En förutsättning är attestantens godkännande av den 
mall som lagts upp med angivet ID-nummer, kontering och beloppsgräns tillsammans 
med systemförvaltare. 
 
Enligt uppgift har utbildningar för i del 2 successivt genomförs under 2022 i och med att 
Proceedo implementerats.  
 
Vi noterar att det finns en personalhandbok på intranätet. Enligt avstämning saknas 
information där kring korruption och oegentligheter.  
 
Vi uppfattar att det kommer att genomföras ett chefs- och ledarutvecklingsprogram som 
startar upp hösten 2022/våren 2023. Programmet kommer att bl.a. kopplas till 
kommunens vision och värdegrundsarbete. Det är positivt att kommunchefer arbetar 
med bl.a. kommunens värdeord ”Respekt, Ansvar, Framtidstro, Kundfokus och Mod” 
och är goda förebilder och visar gott föredöme. Inte minst sagt i det förebyggande 
arbetet gällande etik, korruption och oegentligheter.  

4.3.2 Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsen för 2022 har antagit en internkontrollplan med 
kontroller för att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll gällande bl.a. ekonomi, 
lön, upphandling m.m. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen inte har sammanställt 
en riskanalys inför kommunstyrelsens internkontrollplan som underlag för valda risker i 
planen.  

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför kommunstyrelsens interkontrollplan 2023 
sammanställer en riskanalys där riskbedömning framgår som underlag för kontroller 
gällande förebyggande arbete av avvikelser från lagar och regler samt beslutade 
styrdokument.  

Vi konstaterar att under 2021 har utbildningsinsatser genomförts av efterlevnad av 
LOU och riktlinjer för upphandling samt faktureringsrutiner och attest. Även under 2022 
har beställarutbildning genomförts av rutiner i Proceedo. Vi ser positivt att ett chefs- 
och ledarutvecklingsprogram framåt kommer att genomföras för alla chefer i 
kommunen.  
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Vi rekommenderar att kommunstyrelsen följer upp att alla beställare/användare 
genomgår utbildning som säkerställer en tillfredsställande intern kontroll av etik, 
korruption och oegentligheter vid t.ex. inköp och attest.  

4.4 Uppföljning av förebyggande och interna kontrollarbetet 

4.4.1 Iakttagelser 

Kommunstyrelsen följde upp den interna kontrollplanen 2021 på sitt sammanträde 
2022-03-22.  

4.4.1.1 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Enligt ”Rapport uppföljning intern kontroll 2021” ingår uppföljning av internkontroll- 
planen i ett årshjul länkat till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet och 
budget. Det betyder att uppföljningen behandlas i samband med bokslut och 
årsredovisning.  
 
Det har under en längre tid pågått ett utvecklingsarbete runt internkontrollen. Under 
2020 infördes ett kvalitetsledningssystem för hela kommunen, Stratsys. I systemet 
finns en modul för internkontroll som kommer stödja, underlätta och förbättra 
internkontrollen. Implementeringen av modulen skulle ha gjorts under 2021 men har 
blivit förskjuten och sker under 2022. Verksamheterna har därför fortsatt kontrollen i 
enlighet med planen som fastställdes av kommunstyrelsen §161/2019.  

Enligt uppföljningen har t.ex. följande kontroller genomförts gällande vårt 
granskningsområde:  

Kontrollobjekt  Kontrollmål  Kontroll-
referens 

Resultat från 
kontroll 

Avvikelse-
analys             

Åtgärdsförslag 

Behörigheter 
leverantörs-
faktura flödet 

Har 
användare 
endast 
behörighet till 
delar av flödet 

Kontrollen sker 
några gånger 
per år 

Inga avvikelser 
förutom att 
anställda som 
slutat ligger 
kvar 

Rapporteras 
inte till 
ekonomi-
enheten från 
chef 

Påminna cheferna 
att meddela 
ekonomienheten 
vid avslut av 
anställningar 

Attestrutin  Följs $ 5 i 
Attestregleme
ntet avseende 
förtroendekän
sliga poster 

Har gjorts inom 
Gemensam 
service och 
Samhällsbyggn
ad 

Attestant 
attesterar egen 
utbildning/logi o 
intern 
representation 

Bristande 
kunskap 

Informera berörda 
attestanter om 
vårt regelverk. 

Användares 
hantering av 
login och 
lösenord till 
Viva  

Samtliga 
användare 
ska ha bytt till 
personligt 
lösenord. 
Ingen 
användare 
"lånar" ut sin 

Var 6:e månad Ca. 15% hade 
inte bytt 
slumpmässa 
kontrollen. 40st 
användare 
kontrolleras. 

Går ej att 
använda 
funktion som 
gör att 
användarna 
blir tvingade 
att byta vid 
inloggning. 

Fortsätta 
internkontrollen. 
Det finns möjlighet 
att ställa in andra 
alternativ till att 
hantera 
lösenorden i Viva. 
Uppmaning att 
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identitet till 
någon annan. 

Användaren 
måste själv 
aktivt byta 
lösenord. 

byta lösenord och 
manual på hur 
dom går tillväga 
skickas till varje 
användare vid 
registrering. 

Otillåtna 
direktupp-
handlingar  

Kontrollera att 
det som köps 
sker enligt 
avtal eller att 
direktupphand
ling 
dokumenteras 
Kontinuerligt 
via Inyett. 

Inga kända 
otillåtna 
direktupphandli
ngar har 
framkommit. 

Det finns några 
fall med brister 
gällande kravet 
på 
dokumentation
splikt vid 
direktupphandli
ngar 

Bristande 
dokumenta-
tion beror i 
huvudsak på 
kunskaps-
brist. Kan 
vara en 
resursfråga 
om hur 
mycket tid 
som kan 
läggas för 
uppföljning. 

Dokumentations-
plikt tas upp vid 
utbildningar 
Kontinuerligt via 
Inyett. Inga kända 
otillåtna 
direktupphand-
lingar har 
framkommit. 

Avtalstrohet  Kontroll att 
vara/tjänst 
köps från rätt 
avtal. 

 

Kontinuerligt 
via Inyett. 

Produkter har 
vid vissa 
tillfällen 
avropats från 
fel leverantör. 

Bristande 
kompetens och 
tid hos 
beställare 

E-handels-
system 
driftsatt 
2021  

E-handels-system 
är tidsbesparande 
samt ger 
ekonomiska 
besparingar när 
inköp görs från 
nettoprislistor. 

 

Vi noterar att det uppmärksammats avvikelser vid kontrollerna i uppföljningen. I 
uppföljningsrapporten saknas en sammanfattande analys av genomförda kontroller och 
avvikelser. Kommunstyrelsen har i sitt protokoll beslutat att endast godkänna 
rapporten.  

4.4.2 Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsen har följt upp den interna kontrollplanen för 2021. Vi 
bedömer vidare att det saknas en sammanfattande analys av utfall och avvikelser som 
underlag för beslut. Enligt protokollet har inte kommunstyrelsen givit uppdrag att 
åtgärda avvikelserna och återkoppla detta.  
 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsens uppföljningsrapport för den interna kontrollen 
framåt innehåller en sammanfattande analys samt att kommunstyrelsen utifrån 
analysen säkerställer att stärka den interna kontrollen av uppkomna brister.  
 
Vi konstaterar att det en längre tid pågått ett utvecklingsarbete runt intern kontrollen. Vi 
rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att Stratsys modul för internkontroll 
implementeras som stöd till det interna kontrollarbetet.  
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4.5 Möjligheter för medarbetare att lämna information  

4.5.1 Iakttagelser  

Som inledningsvis nämnts började visselblåsarlagen, d.v.s. Lag (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden, gälla fr.o.m. december 2021.  

Enligt intervju har en visselblåsartjänst upphandlats med samverkan med flera 
kommuner och styrdokument ska upprättas för detta under 2022. Kommundirektör 
kommer vara mottagare från företaget som kommer upphandlas att hantera tjänsten.  

I kommunstyrelsens beslutade ”Regel för intern styrning och kontroll” framgår att  
kommundirektör ska vid misstanke om allvarligt brott eller trolöshet mot huvudman 
omedelbart informera kommunstyrelsen samt kommunens revisorer. Kommunstyrelsen 
ska vid misstanke om allvarligt brott eller trolöshet mot huvudman utan oskäligt 
dröjsmål vidta åtgärder. 
 
Enligt attestreglementet framgår att:  

• I syfte att förbättra och effektivisera rutiner ansvarar varje medarbetare i Tierps 
kommun för att brister/oegentligheter rapporteras till överordnad. 

4.5.2 Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver följa upp och tillse att en visselblåsarfunktion 
inrättas för att leva upp till lagkravet och att kommunikationsinsatser utformas på ett 
sätt som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den 
fungerar. 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 
 

     Naod Daniel Habte 

Micaela Hedin  —  Naod Daniel Habte 
Certifierad kommunal revisor —  Verksamhetsrevisor 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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§ 98 
Dnr KS/2022:902 

(KS) Förlängning av Plan för ledning och samverkan vid 
samhällsstörningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för Plan för ledning och samverkan vid 
samhällsstörningar till och med 31 december 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att: 

 beskriva kommunens ansvar vid samhällsstörningar, 
 beskriva kommunens krisledningsorganisation, och 
 utgöra ett stöd för krisledningsorganisationens arbete vid 

samhällsstörningar. 
Planen ska också utgöra ett stöd för verksamheternas egen planering för 
verksamhet vid samhällsstörningar. 
 
Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för 
samhällsberedskap och Sveriges kommuner och regioner om 
kommunernas arbete med civilt försvar ska kommunerna ta fram 
dokument för:  

 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar  
 Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar för 

Tierps kommun och krisledningsnämnden 
 Utbildnings- och övningsplan  

 
Planen förlängs för att MSB kommer med ny struktur för civilt försvar 
med tydligare ansvar, struktur, roller och mandat. Därför kan plan för 
ledning och samverkan vid samhällsstörningar behöva uppdateras efter 
att den nya strukturen har införts.    
 
Barnrättskonsekvenser  
En tydlig plan och bra förberedelser inför eventuella samhällsstörningar 
är viktigt för att hantera kärnuppdragen även under en kris, det gäller för 
såväl barn och ungdomar som för andra grupper. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Förlängning av plan för ledning och samverkan vid 
samhällsstörningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för Plan för ledning och samverkan vid 
samhällsstörningar till och med 31 december 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att: 

 beskriva kommunens ansvar vid samhällsstörningar, 
 beskriva kommunens krisledningsorganisation, och 
 utgöra ett stöd för krisledningsorganisationens arbete vid 

samhällsstörningar. 
Planen ska också utgöra ett stöd för verksamheternas egen planering för 
verksamhet vid samhällsstörningar. 
 
Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsberedskap 
och Sveriges kommuner och regioner om kommunernas arbete med civilt 
försvar ska kommunerna ta fram dokument för:  

 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar  
 Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar för Tierps 

kommun och krisledningsnämnden 
 Utbildnings- och övningsplan  

 
Planen förlängs för att MSB kommer med ny struktur för civilt försvar med 
tydligare ansvar, struktur, roller och mandat. Därför kan plan för ledning 
och samverkan vid samhällsstörningar behöva uppdateras efter att den nya 
strukturen har införts.    
 
Barnrättskonsekvenser  
En tydlig plan och bra förberedelser inför eventuella samhällsstörningar är 
viktigt för att hantera kärnuppdragen även under en kris, det gäller för 
såväl barn och ungdomar som för andra grupper. 
 
Beslutsunderlag 
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Inledning 

Bakgrund 
Denna plan reglerar Tierps kommuns övergripande krishantering och ska användas 
när Tierp riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en 
extraordinär händelse avses i lag 2006:544 ”en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller ett landsting”. Denna plan följer Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar”. Där finns ett gemensamt uttryck samhällsstörningar för alla 
delar i hotskalan, det vill säga olyckor, kriser och krig. Denna plan ska även 
användas vid samhällsstörningar som inte betecknas som extraordinära händelser i 
lagens mening, men ändå utsätter kommunens organisation, eller delar av den, för 
stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden 
träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen.  
 

 
 
Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också användas 
som information till samverkande aktörer för hur samhällsstörningar gemensamt i 
Tierps kommun ska hanteras. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en 
samhällsstörning utan är en övergripande beskrivning och information om Tierps 
kommuns plan för hantering av samhällsstörningar. Som operativt stöd finns 
checklistor för olika funktioner i krishanteringsorganisationen.  
 
Denna plan är förutom kommunens också krisledningsnämndens och 
kommunstyrelsens plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner 
bolagsstyrelserna i kommunen. Dessa planer fastställs av respektive bolagsstyrelse. 
I tillämpliga fall kompletteras plan för ledning och samverkan vid 
samhällsstörningar med instruktioner och särskild planering för hantering av vissa 
scenarier. Dessa händelser kännetecknas av att de riskerar att innebära omfattande 
konsekvenser och/eller att ansvarsförhållanden och hantering är särskilt komplexa 
såsom till exempel kraftigt skyfall, störningar i vattenförsörjningen, värmebölja, 
utrymning eller oljepåslag.  
 



6 

Sådan planering ska betraktas som ett komplement till och direkt underställd plan 
för ledning och samverkan vid samhällsstörningar samt Tierp kommuns 
förvaltningar, bolag och förbunds krisledningsplaner varför dessa ska beaktas vid 
framtagande. Planeringen sker framför allt i form av förtydliganden av 
ansvarsförhållanden och i tillämpliga fall i form av framtagande av särskilda 
rutiner. Sådan planering fastställs endast i tillämpliga fall av politiskt organ. 

Syfte 
Syftet med planen är att: 

 beskriva kommunens ansvar vid samhällsstörningar, 
 beskriva kommunens krisledningsorganisation, och 
 utgöra ett stöd för krisledningsorganisationens arbete vid 

samhällsstörningar. 
Planen ska också utgöra ett stöd för förvaltningars egen planering för verksamhet 
vid samhällsstörningar 

Höjd beredskap  
Lag 2006:544 gäller även vid höjd beredskap. (Regeringen kan besluta om höjd 
beredskap om Sverige är i krigsfara enligt Lag om totalförsvar och höjd beredskap 
(1996:1470).  
 
Vid ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ska planen för extraordinära händelser 
också vara kommunens plan för höjd beredskap.  

Giltighet  
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar fastställas för varje ny 
mandatperiod av kommunfullmäktige. Planen ska löpande ses över och vid behov 
revideras under pågående mandatperiod. Enklare revidering kan göras av 
kommunstyrelsens förvaltning utan att planen på nytt måste antas av 
kommunfullmäktige. Larm och kontaktlistor ska uppdateras minst två gånger per år 
eller vid behov.  

Ansvar  
Kommunstyrelsens förvaltning genom beredskapssamordnaren ansvarar för planen 
och att den revideras.  

Förvaring och distribution  
Planen ska finnas tillgänglig för samtliga inom Tierps kommuns organisation, samt 
samverkande aktörer. Planen ska finnas på Tierps kommuns intranät.   
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Strategiska mål för Tierps kommuns krishantering  
 Rädda och skydda liv, hälsa, egendom och miljö.  

 
 Säkra och skapa gynnsamma villkor för människan som individ och hennes 

sociala sammanhang.  
 

 Säkra och åstadkomma kontroll över hotade eller drabbade samhälleliga 
funktioner.  
 

 Säkra demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri-och rättigheter.  
 

 Information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer 
och massmedia ska vara korrekt, begriplig, snabb och tillgänglig.  
 

 Beakta direktiv och/eller vägledning från regeringen och/eller 
sektorsansvarig central myndighet.  

Principer för krishantering inom Tierps kommun  
 Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar i normala situationer 

har motsvarande ansvar inför och under olyckor och kriser.  
 

 Samverkansprincipen innebär att aktörer som berörs av en kris ska samverka 
med varandra för att säkerställa god samordning och effektivt 
resursutnyttjande.  

 
 Handlingsprincipen innebär att aktörerna ska agera proaktivt och vidta 

nödvändiga åtgärder även i osäkra situationer med brist på information. 
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Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar  

Syfte  
Syftet med aktörsgemensamma former för samverkan är att träffa 
överenskommelser om inriktning och samordning för att samordnat hantera 
konsekvenserna av samhällsstörningar och utnyttja kommunen och samhällets 
resurser effektivt. 
 

 
 

Det vi skyddar  
 Människors liv och hälsa.  

 
 Samhällets funktionalitet.  

 
 Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri-och rättigheter.  

 
 Miljö och ekonomiska värden.  

 
 Nationell suveränitet.  

 
 Varumärket Tierps kommun.  

Aktörsgemensamt  
De gemensamma grunderna riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar och kan bli 
inblandade i hanteringen av samhällsstörningar. På alla samhällsnivåer och inom 
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alla samhällssektorer. Grunderna handlar om aktörsgemensamma situationer när vi 
ska agera tillsammans.  

Viktiga begrepp  
Inriktning är orientering av tillgängliga resurser mot formulerade mål. Inriktning är 
en effekt av ledning och/eller samverkan hos de resurser som hanterar 
samhällsstörningar. Varje aktör har alltid en egen inriktning. När flera aktörer 
fungerar tillsammans finns det också en aktörsgemensam inriktning.  
 
Samordning är anpassning av aktiviteter och delmål så att tillgängliga resurser 
kommer till största möjliga nytta. Samordning är en effekt av ledning och/eller 
samverkan hos de resurser som hanterar samhällsstörningar. Samordning handlar 
om att aktörer inte ska vara i vägen för varandra utan hjälpa varandra där det går. 
Ledning är den funktion som, genom att en aktör bestämmer, åstadkommer 
Inriktning och samordning av tillgängliga resurser. Ledning förknippas ofta med 
hierarkier och enskilda organisationer men kan också ske i aktörsgemensamma 
situationer. Ledning kan grundas i mandat (juridisk grund) eller i överenskommelse 
(social grund).  
 
Samverkan är den funktion som, genom att aktörer kommer överens, åstadkommer 
inriktning och samordning av tillgängliga resurser.  
 
Kris avser en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället 
och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan 
hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det 
vanliga och vardagliga, och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera 
aktörer.  
 
Samhällsstörningar är ett gemensamt uttryck för alla delar i hotskalan, det vill säga 
olyckor, kriser, krig och annat som har med samhällsskydd och beredskap att göra 
och som hotar eller ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. Det är 
ofta oväntat men det kan vara förväntat eller planerat.  
 
Krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt 
genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris 
förebygga, motstå och hantera krissituationer.  
 
Krishantering är förmågan att kunna hantera en kris som inträffar och bygger både 
på krisledningsförmåga och operativ förmåga, vilket är organisationens förmåga att 
operativt hantera kriser.  
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Den svenska modellen – geografiskt områdesansvar  

 
Alla aktörer i samhället har olika roller, ansvar och mandat. Geografiskt 
områdesansvar innebär ansvar att verka för att samordningen fungerar mellan alla 
som är inblandade i hanteringen. Tierps kommun har det geografiska 
områdesansvaret i kommunen, länsstyrelserna i länet och regeringen via 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för hela landet. Till dessa tre nivåer 
tillkommer även EU-nivån. 

Tierps kommuns geografiska områdesansvar innebär att  
 göra en samlad risk-och sårbarhetsanalys i kommunens geografiska område 

som kan leda till en extraordinär händelse och göra denna analys känd för 
berörda aktörer.  
 

 vara sammankallande för ett krishanteringsråd (Tierp kommuns 
beredskapsnätverk) med representanter från lokala organisationer, näringsliv 
och myndigheter.  
 

 verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en 
extraordinär händelse samordnas.  
 

 verka för samordning av krishanteringen genom samverkan mellan 
organisationer, näringsliv och myndigheter inom kommunen.  
 

 samordna information till allmänheten.  
 

 ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapport och information 
om händelseutvecklingen, tillståndet, vidtagna och planerade åtgärder.  
 

 ansvara för att hålla utsedd myndighet informerad.  
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Sätt att hantera samhällsstörningar – generellt  
Alla aktörer som är med och hanterar samhällsstörningar måste enkelt kunna 
komma i kontakt med varandra och hitta effektiva sätt att träffa överenskommelser.  
 
Bilden visar hur olika aktörer ingår i en inriktnings-och samordningsfunktion, ISF 
och staben, med en eller flera representanter, och kopplingen till sin egen 
organisation. ISF och staben består av representanter från flera aktörer. Ibland 
består ISF/ staben bara av aktörer från kommunen och i andra fall även från externa 
aktörer.  
 
En förutsättning för en effektiv krishantering är att ISF och staben är flexibel. Den 
ska kunna anpassas till flera olika typer och omfattningar av händelser, allt från att 
en enskild förvaltning eller ett bolag behöver förstärkta resurser till att 
krisledningsnämnden måste aktiveras.  

Etablera gemensamma former 
Det är av största vikt att samverkan upprättas på både strategisk och operativ nivå. 
På den operativa nivån är det viktigt att blåljusorganisationerna även inkluderar 
andra aktörer som kan bidra till att hantera samhällsstörningen.  

Kontakt  
Aktörens kontakt med övriga sker genom inriktnings-och samordningskontakten. 
Varje aktör behöver en kontaktpunkt för att öka tillgängligheten samt tydliggöra 
och underlätta kontakter med andra aktörer. Den är den primära kontaktvägen in i 
en organisation för att tidigt kunna agera och initiera åtgärder vid 
samhällsstörningar.  
 
Vissa aktörer har beredskap/jour, andra nås via kontaktlistor. Representanten som 
skickas till ISF ska ha rätt att, för sin huvudmans räkning, träffa överenskommelser 
om en aktörsgemensam inriktad samordning för att hantera samhällsstörningens 
konsekvenser. 

Inom Tierps kommun finns följande kontakter  

 Fastighetsberedskap – Tekniska kontoret  
 

 Socialjour  
 

 Inriktning-och samordningskontakt – Räddningschef i beredskap  

Kommunala bolag och förbund  

 Räddningstjänstnämnd  
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 TEMAB med följande under bolag: Tierps Energi och miljö och Temab 
Fjärrvärme AB 
 

 TKAB med följande underbolag Tierpsbyggen 
 

 Gästrikevatten  

Andra viktiga externa aktörer och deras kontakter  

 Försvarsmakten – vakthavande befäl, VB.  
 

 Regionen – tjänsteperson i beredskap, TIB.  
 

 Länsstyrelsen – tjänsteperson i beredskap, TIB.  
 

 Polisen – vakthavande befäl, VB.  

Inriktnings-och samordningsfunktion, ISF  
Funktionen är en plattform för dialog där aktörer träffas fysiskt eller virtuellt 
(telefon/video/Rakel). Den är flexibel och representanter för olika aktörer möts för 
att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. 
Representanterna ska bidra till att prioritera åtgärder och resurser.  
 
Inriktnings-och samordningsfunktion är en icke-permanent grupp som har till 
uppgift att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning 
av åtgärder. Den aktiveras när behov uppstår.  
 
Representanterna för de inblandade aktörerna har det handlingsutrymme som krävs 
för att hantera samhällsstörningar. Varje aktör som berörs av överenskommelsen 
fattar själv beslut om hur denna ska genomföras i den egna organisationen.  
 
Alla aktörer kan initiera inriktnings-och samordningsfunktionen. Funktionen kallas 
samman och hålls ihop av Tierps  kommun genom inriktnings-och 
samordningskontakten.  
 
Inriktnings-och samordningsfunktionens bemanning beslutas av 
kommundirektören.  

Stab  
Vid behov kan en stab till stöd för inriktnings-och samordningsfunktionen aktiveras 
för att stödja beslutsprocesserna i funktionen. Det är en grupp som bereder underlag 
till överenskommelser i funktionen. Det kan ses som en analysenhet som arbetar 
med omvärldsbevakning, omfallsanalyser, kriskommunikation, informationsdelning 
och samlade lägesbilder.  
 
Staben har generellt sätt inget mandat att fatta några egna beslut, utom de om ren 
verkställighet. I stället ska staben förse beslutsfattare med underlag som sakligt 
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belyser alla de faktorer som kan påverka situationen samt följa de beslut som 
beslutfattare ger till staben.  
 
För att staben ska fungera så behöver också ett antal delprocesser fungera. Vissa 
behöver fungera redan från början oavsett om det handlar om en långvarig eller en 
kort hantering. Andra blir aktuella först när hanteringen drar ut på tiden och det blir 
aktuellt med mat, sovplatser, avlösningar, säkerhetskontroller och kanske att 
processen drivs på skilda ställen samtidigt.  
 
Dessa delprocesser är:  

 Lägesbild – hämta, lämna, tolka och sammanställa information till och från 
ISF/staben.  

 
 Analysera – att sammanställa och tolka tillgänglig information – vad betyder 

det för oss, för andra och vad behöver vi veta mer?  
 

 Planera – skapa resurser och förbereda för genomförande i långa och korta 
tidsperspektiv.  

 
 Genomföra – genomföra och följa upp det som planerats i långa och korta 

tidsperspektiv. 
 

 Kommunicera – upprätthålla kriskommunikation och dialog med aktörer.  
 

 Stödsystem – upprätthålla de tekniska system som ISF/staben behöver för 
att  fungera.  

 
 Bemanning och logistik – se till att staben har rätt kompetenser och 

uthållighet  över tiden, inklusive kost, logi.  
 

 Dokumentera – säkerställa spårbarhet i överenskommelser och vägen 
tillöverenskommelser.  

 
 Lära – för både ISF och staben, säkerställa kritiskt tänkande, utvärdering 

och erfarenhetsåterkoppling.  
 
Staben organiseras av kommunstyrelsens förvaltning och är också det interna 
ledningsstödet för kommunens egen organisation. Kommunen ser till att det finns 
organisatoriska, personella och tekniska förutsättningar. Vid behov även av experter 
och kompetens från andra berörda aktörer. Det finns inget som hindrar att aktörerna 
i ISF/staben enas om att utse stabschef med annan hemvist. Om till exempel 
samhällsstörningar har en tydlig sektors orienterad karaktär, oljeutsläpp, 
vattenavbrott, pandemi eller omfattande grov kriminalitet och terrorism, kan man 
komma överens om att räddningstjänsten, gästrike vatten, regionen eller polisen 
utser stabschef utan att det geografiska områdesansvaret förändras.  
 
Inom Tierps kommun är det företrädelsevis kommunstyrelsens förvaltning som 
ansvarar för stabschef men den kan även här utses från förvaltning, bolag eller 
förbund.  
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Staben arbetar mer kontinuerligt än en inriktnings-och samordningsfunktion. 
Arbetet i staben kan ske såväl på distans som i fysiska former. Varje aktör som 
berörs av eller kan bidra till att hantera konsekvenserna av samhällsstörningen bör 
delta i ISF och staben. Vissa av dessa kan även behöva ingå i staben just för att 
tillföra den expertkompetens som krävs för att få ett väl avvägt och underbyggt 
förslag till överenskommelser om inriktning och samordning. Flera staber kan 
finnas samtidigt och de kan arbeta på en fysisk plats eller med stöd av olika 
tekniska lösningar på distans. 

Inriktnings – och samordningsfunktionens stab består av följande 
fasta roller och funktioner:  

 Beslutsfattare  
 

 Stabschef  
 

 Kommunikation  
 

 Lägesbild och analys  
 
Beroende på händelsens omfattning kopplas följande funktioner till staben  

 Personal  
 

 Teknik och samband  
 

 Planerings och analys  
 

 Ledningsstöd  
 

 Kommunikation  
 

 Upplysningscentral  
 

 Experter  
 
I kommunens checklistor för ledning och samverkan beskrivs med rollkort 
funktionerna mer i detalj.  
 
Staben organiseras efter typ och omfattning av samhällsstörning. För vissa scenarier 
finns redan en färdig organisationsstruktur. 
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Exempel på hur staben kan organiseras 
 

Aktivera när någon aktör anser att det behövs  
En ISF/stab kan aktiveras när behovet uppstår och alla aktörer får aktivera den. 
ISF/stab sammankallas normalt av Tierps kommun som är geografiskt 
områdesansvarig och blir då värd. Aktörer med geografiskt områdesansvar måste 
alltid sammankalla en funktion på begäran och har också rätt att initiera en funktion 
på eget initiativ. Alla inom Tierps kommun har rätt att via inriktnings-och 
samordningskontakten initiera en ISF/stab.  
 
Tierps kommun och länsstyrelsen i Uppsala ska under en samhällsstörning 
koordinera sig om det blir aktuellt att båda aktörerna planerar för att upprätta en 
ISF/stab.  
 

Alla måste kunna delta i eller bidra till inriktnings-och 
samordningsarbete  
En aktör som har lämpliga resurser eller kompetens bör kunna delta i eller bidra till 
inriktnings-och samordningsarbetet. Inom Tierps kommun är det ett krav. Att delta i 
inriktnings-och samordningsarbetet innebär att en aktör aktivt medverkar i 
funktionen och staben. Deltagande kan ha olika former, från distribuerad 
kommunikation och informationsutbyte inom funktionen genom sambandssystem 
och elektronisk kommunikation, till samlokalisering och arbete med 
aktörsgemensamma fokusområden såsom analys, samlad lägesbild, 
informationsdelning och kriskommunikation. Vid samhällsstörningar som har 
snabbt förlopp, kräver snabba beslut och det finns ett stort behov av samverkan ska 
en samlokalisering alltid ske. En aktör kan bistå med information och analys, med 
resurser som IT-infrastruktur eller personal med expertkompetens, utan att aktivt 
delta i själva hanteringen.  
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Vara värd för inriktnings-och samordningsarbete/stab 
 Tierps kommun måste som geografiskt områdesansvarig kunna vara värd för 

funktionen och staben. Att vara värd för inriktnings-och 
samordningsarbete/stab Innefattar att:  
 

 se till att det finns tekniska, organisatoriska, personella och fysiska 
förutsättningar samt uthållighet för inriktnings-och samordningsarbete 
(sambandsplanering, rutiner, tillgänglig personal, lokaler med mera).  
 

 ansvara för att starta aktörsgemensam hantering genom att bjuda in 
representanter för offentliga och privata aktörer samt frivilliga resurser till 
att delta i eller bidra till inriktnings-och samordningsarbete i dess olika 
former.  
 

 ansvara för att de handlingar som upprättas hanteras enligt gällande regler 
för offentlig verksamhet och ansvara för att ”logg” och mötesprotokoll förs. 
Förmågan att vara värd för inriktnings-och samordningsarbete kan bygga på 
andra aktörers förmåga att vara stödresurs för inriktnings-och 
samordningsarbete.  
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Ansvar och roller inom kommunen  

Krisledningsnämnden  
Krisledningsnämnden fungerar som kommunens ledande politiska organ om 
kommunen drabbas av en extraordinär händelse och har det övergripande yttersta 
ansvaret för krishanteringen. Ordföranden i krisledningsnämnden tillsammans med 
kommundirektören utvärderar om en viss händelse skall betraktas som en 
extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär dock inte automatiskt att 
krisledningsnämnden skall träda i funktion. Omständigheterna i varje enskilt fall 
avgör. Krisledningsnämnden kan också träda in utan att en extraordinär händelse 
föreligger. Syftet är då att hålla den informerad och förberedd om läget skulle 
försämras. Om krisledningsnämnden bedömer händelsen som extraordinär får 
kommunen 
 

 på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse. 
Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den 
andra kommunen.  
 

 när en enskild persons vistelse i en kommun beror på en extraordinär 
händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som 
drabbats av den extraordinära händelsen.  
 

 lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.  

Ansvar och uppgifter  
 Krisledningsnämnden fattar beslut på övergripande nivå. Det är endast 

krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande som kan 
besluta om situationen är sådan att kommunen står under påverkan av en 
extraordinär händelse och att krisledningsnämnden ska träda i funktion eller 
om händelsen kan hanteras av den ordinarie organisationen.  

 
 Ordföranden i krisledningsnämnden får besluta på nämndens vägnar i 

ärenden som är så brådskande att man inte kan invänta nämndens 
avgörande. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.  

 
 Krisledningsnämnden kan vid behov överta det beslutsfattande som rör den 

aktuella krisen över hela eller delar av verksamhetsområden från 
kommunens berörda nämnder.  

 
 Krisledningsnämndens roll är att -ange inriktning för kommunens arbete. -

besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter och 
vilka som ska prioriteras eller stängas. -besluta om omfördelning av 
kommunens resurser. -tolka kommunens roll. -företräda kommunen.  

 
Befogenheterna beskrivs mer ingående i krisledningsnämndens reglemente. 
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Exempel på typ av händelser för krisledning på denna nivå:  

 Naturkatastrofer 
 

 Epidemier/Pandemier 
 

 Terrorism  
 

 Svåra störningar i teknisk infrastruktur  

Deltagare:  

 3 ledamöter + 3 ersättare.  
 

 Kommundirektören (föredragande tjänsteperson).  

Kommunstyrelsens roll före, under och efter en samhällsstörning  
Upprätthålla en beredskap och kontaktpunkt genom inriktnings-och 
samordningskontakten 
 

 Upprätthålla larmlistor, larma vid eller risk för samhällsstörningar.  
 

 Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för krisledning.  
 

 Samordna och arrangera utbildningar och övningar inom krishantering.  
 

 Omvärldsbevakning.  
 

 Informera krisledningsnämndens ordförande.  
 

 Säkerställa tekniska förutsättningar och rutiner för att kommunen ska kunna 
vara värd för en inriktning och samordningsfunktion.  
 

 Initiera och vara värd för en inriktning och samordningsfunktion för 
kommunen och  
 

 övriga samverkande aktörer vid samhällsstörningar.  
 

 Organisera en stab till inriktning och samordningsfunktionen.  
 

 Att vara stabschef för staben till inriktning och samordningsfunktionen.  
 

 Upprätta en plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar, 
kriskommunikationsplan samt tillhörande checklistor.  
 

 Rollen vid eller vid risk för allvarlig händelse kan vara -att följa 
utvecklingen. -att stödja. -att samordna. -att leda.  
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 Leda utvärderingen av allvarliga händelser där flera förvaltningar och bolag 

blivit berörda.  

Kommundirektör  
Kommundirektören är beslutsfattare om inte krisledningsnämnden är inkopplad. 
Direktören är också föredragande för krisledningsnämnden.  

Förvaltningar och bolag  
Tillhandahålla en kontakt till organisationen. Antingen genom 
beredskap/jourfunktion eller via en kontaktlista till organisationen. 
 

 Delta i kommunens inriktning och samordningsfunktion/stab om 
inriktnings-och samordningskontakten kallar.  
 

 Ingå eller bidra i inriktning och samordningsfunktions stab.  
 

 Fastställa och upprätthålla en aktuell krishanteringsplan för den egna 
verksamheten.  
 

 Delta på övningar och utbildningar enligt denna plan.  
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Kriteriet för samhällsstörning  

 

Hantering av samhällsstörningar i tre lägen  

Beroende på samhällsstörningens art kan allvarlighetsgraden skifta. 
 
 
 
Det konstaterade störningen är avgörande för vilka funktioner i organisationen som 
ska aktiveras. 

Normal verksamhet (Grön nivå):  
Är det tillstånd som kommunens organisationer befinner sig normala fall och 
kommunens verksamheter styrs av den ordinarie organisationen. Tierps kommuns 
inriktning-och samordningskontakt finns ständigt anträffbar via i förväg angivna 
kontaktvägar. Inriktning-och samordningskontakten ska säkerställa att rätt personer 
larmas vid uppkomna eller risk för samhällsstörningar.  

Störning (Gul nivå)  
Vid en samhällsstörning som definieras som störning ligger ledningsansvaret kvar 
hos den verksamhet som har ansvaret under normala förhållanden. Varje förvaltning 
och bolag ska ha en egen beredskapsplan som är förenlig med denna 
beredskapsplan för att kunna tillgodose effektiv krishantering. Vid gul nivå leder 
förvaltningen arbetet med att förse ledning, ordinarie organisation, medarbetare och 
omvärld med tillräcklig information för att korrekta och effektiva åtgärder ska 
kunna vidtas för att hantera uppkommen situation. Dock kan det krävas stöd från 
kommunstyrelsens krisberedskapsorganisation med stabsarbete och 
informationshanteringen. 
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Indikationer:  

 Faller inom ramen för den egna förvaltningens mandat att fatta beslut.  
 

 Finns behov att snabbt reda ut vad som har inträffat eller vad som håller på 
att inträffa.  

 
- normal verksamhet (Grön nivå)  

- störning (Gul nivå)  

- allvarlig händelse (Orange nivå)  

- extraordinär händelse (röd nivå)  
 

Allvarlig händelse (Orange nivå)  
Tierps kommuns krisberedskapsorganisation aktiveras i de fall en samhällsstörning 
inte kan hanteras av den drabbade verksamheten på ett tillfredställande sätt. Den 
krisberedskapsorganisationen leder den kommunala verksamheten och värderar 
vilka resurser som avsätts, såväl ekonomiska som personella, för att hantera 
händelsen. Vid samhällsstörning som definieras som extraordinära händelser blir 
staben en beredningsgrupp till krisledningsnämnden.  
 
En allvarlig händelse är en situation som berör flera verksamheter och kan kräva 
centrala bedömningar och prioriteringar av insatser. Stabens arbete leds av 
kommundirektören eller dennes ersättare.  

Indikationer:  

 Ordinarie förvaltningsrutiner svarar inte mot situationens krav.  
 

 Flera verksamhetsområden berörs.  
 

 Samordning krävs.  
 

 Stort behov av kriskommunikation. 
 

 Behov av samverkan med andra organisationer.  

Rätt att aktivera krisledningsstaben har:  

 Kommundirektören eller dennes ersättare.  
 

 Inriktning-och samordningsfunktionen  



22 

Extraordinär händelse (Röd nivå)  
I det fall extraordinär händelse deklareras kan krisledningsnämnden överta 
beslutanderätten från annan facknämnd. Beslutanderätt får endast övertas i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifika händelsens art och 
omfattning.  
 

Indikationer: 

 En extraordinär händelse är en situation som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning 
i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.  
 

 En extraordinär händelse kan inte hanteras inom ramen för den berörda 
förvaltningens krisledningsorganisation, utan kräver central samordning och 
krisledningsnämnd.  

Rätt att aktivera krisledningsnämnden har:  

 Kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare. 
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Larmning och aktivering  
Tierps kommun har en inriktning-och samordningskontakt, ISK. Funktionen är 
kommunens kontakt och väg in i Tierps kommuns för viktig information från 
samverkande eller samverkande myndigheter och organisationer samt för ledande 
tjänstemän inom kommunens förvaltningar och bolag.  
 
ISK ska alltid omedelbart (inom 5 minuter) kunna inleda arbete vid en inträffad 
händelse. ISK ska vid behov kunna infinna sig på kommunens ledningsplatser inom 
90 minuter.  
 
När ISK skapat en lägesbild, vidtagit initiala åtgärder och sett behovet av 
krishantering eller att en inriktnings-och samordningsfunktion/stab behöver initieras 
kontaktas kommundirektören och eventuellt närmaste berörda förvaltningar, bolag, 
kriskommunikationsgruppen, krisstöd, räddningstjänsten och polisen. Beroende på 
händelse och omfattning avgörs om och vilka verksamheter/funktioner som ska 
sammankallas till en inriktnings-och samordningsfunktion.  

Larmning av ISK ska ske när: 

 allvarlig störning eller en överhängande risk för samhällsstörningar finns.  
 

 risk finns för tillbud eller konstaterade allvarliga person-, miljö-eller 
egendomsskador.  
 

 det krävs en koncentrerad insats från flera förvaltningar/bolag.  
 

 det finns risk att varumärket skadas.  
 

 det finns risk för stort intresse från media.  
 

 en händelse sker som kan omfattas av det geografiska områdesansvaret och 
det finns behov av samverkan mellan inblandade aktörer. myndighet akut 
begär att få kontakt med Tierps kommun  

 
ISK kan aktiveras av andra aktörer, som till exempel SOS, Länsstyrelsen och 
räddningstjänsten.  
 
Om allt samband är utslaget ska ISK omgående ta sig till kommunens 
ledningsplatser.   
  



24 

Övrig krisledningsorganisation  
Samtliga nedanstående verksamheter ska ha en krisorganisation som ska kunna nås 
av ISK. Detta för att kunna ta emot och vidareförmedla larm eller själv vara den 
som larmar om allvarliga händelser. Funktionen bör kunna initiera och samordna 
det inledande arbetet vid verksamheten och upprätthålla kontakt med inblandade 
aktörer inom verksamhetens ansvarsområde tills andra delar av 
krishanteringsorganisationen har kommit på plats.  
 
En aktuell larmlista/kontaktlista till verksamhetens krisorganisation ska mailas till 
stab@tierp.se två gånger per år. Uppdaterad lista ska även skickas så snart 
förändringar skett i verksamheten vilka påverkar larmlistan. 
 

 Krisledningsnämnden.  
 

 Samtliga förvaltningar och bolag inom Tierps kommun 
 

 POSOM  
 

 Kriskommunikationsgruppen. 
 

 IT.  
 

 Medborgarservice.  
 

 HR.  
 
Inriktnings-och samordningskontakten ansvarar för larmning med stöd av 
kommunens inlarmningssystem. Kommunstyrelsens förvaltning upprätthåller också 
en extern kontaktlista till myndigheter, organisationer och näringsliv. Även den 
listan finns i kommunens krisledningssystem.  

Kriskommunikation  
Tierps kommuns information i samband med en samhällsstörning syftar till att ge 
drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia korrekt, 
snabb, begriplig och tillgänglig information. Detta regleras i 
kriskommunikationsplanen. Kriskommunikationsplanen för Tierps kommun riktar 
sig i första hand till inriktnings – och samordningsfunktionen/staben och 
kommunens kriskommunikationsgrupp och den beskriver kommunikationsarbetet 
vid en samhällsstörning.  
Kommunikatören är ansvarig för kriskommunikationsplanen och för att den 
uppdateras vid behov. Kriskommunikationsgruppen har också en checklista för hur 
det operativa arbetet ska bedrivas.  

Krisstöd  
Tierps kommun ska kunna erbjuda drabbade, närstående och övriga inblandade 
psykiskt och socialt stöd vid samhällsstörningar. Detta ansvar hanteras av Tierps 
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kommuns krisstöd (POSOM) och regleras i plan för POSOM för vilken beredskap-
och säkerhetssamordnaren ansvarar för. Tierps kommuns POSOM har även en 
checklista för hur det operativa arbetet ska bedrivas.  

Uthållighet  
Då krishanteringsarbetet kan pågå under lång tid måste uthålligheten säkerställas. 
Detta gäller såväl central krisledning via inriktnings-och samordningsfunktionen 
som ledningen vid varje förvaltning, bolag och funktion.  
 
Krishanteringsorganisationen ska kunna upprätthålla verksamhet dygnet runt under 
en veckas tid. För att få en uthållig bemanning kan respektive verksamhetschef även 
kalla in personal från semester och tjänstledighet. Även nyligen pensionerad 
personal kan tillfrågas om att inträda i tjänst. Stöd kan även hämtas från frivilliga, 
bemanningsföretag och konsulter.  

Omvärldsbevakning  
Tierps kommun genom inriktning-och samordningskontakt ska bedriva en löpande 
omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna upptäcka händelser som kan medföra 
samhällsstörningar. Detta ger en framförhållning och tid för förberedelse.  
 
Omvärldsbevakningen ska bland annat via 
 

 I SOS Alarms tjänst Samverkanswebben publiceras räddningsinsatser, 
trafikstörningar, planerade händelser, väder, telestörningar och annan 
information.  
 

 vädervarningar från SMHI. Vid klass 2 eller 3 kontaktas inriktnings-och  
samordningskontakten automatiskt av Länsstyrelsen.  
 

 bevakning av media.  
 

 avbrottsinformation (el, vatten och fjärrvärme,) från TEMAB och Vattenfall. 
  

 krisinformation.se.  
 

 samverkansmöten med C-Sam.  
 

 löpande kontakt med polisen.  
 

 sociala medier.  
 

 uppföljning av incidentrapporter.  
 

 WIS.  
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Lokaler, utrustning och samband  

Lokaler  

Tierps kommun har krisledningslokaler för en inriktnings och samordningsfunktion 
och stab. Lokalerna är förberedda för att stödja kommunens ledningsmetodik. 
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Samverkan  
Samverkan ska utifrån behov upprättas med andra myndigheter, organisationer och 
näringsliv.  
 
Samverkan kan till exempel gälla att  
 

 delge varandra bedömningar och beslut.  
 

 initiera en inriktnings-och samordningsfunktion/stab.  
 

 komma överens om gemensamma åtgärder och insatser.  
 

 fördela och prioritera personella och materiella resurser.  
 

 komma överens om kommunikationsinsatser gentemot allmänhet och media.  
 

 utgöra stöd för andra län eller kommuner.  

Regional samverkan  
Planerad samverkan i länet finns upprättad genom C-Sam. Huvudsyftet med C-Sam 
är att ge större möjlighet till effektivare samverkan genom att skapa en samlad 
lägesbild. C-Sam ska tidigt säkerställa att samverkan sker mellan de myndigheter 
och organ som berörs av redan inträffad eller av framtida bedömda störningar. C-
Sam ska även tidigt säkerställa att enstämmig information kan förmedlas till 
allmänhet och media. I C-Sam ingår länsstyrelsen, kommunerna, 
räddningstjänstförbund, polisen, landstinget, SOS Alarm och Försvarsmakten. Inom 
C-Sam finns också ett krisinformatörsnätverk. Länsstyrelsen ansvarar också för ett 
regionalt krishanteringsråd där andra samhällsviktiga aktörer ingår. Varje part har 
rätt att sammankalla C-Sam vilket görs via SOS Alarm. När SOS Alarm larmar C-
Sam så går larmet till Tierps kommun inriktnings-och samordningskontakten.  

Lokal samverkan  
Tierps kommun organiserar ett lokalt krishanteringsråd, T-Sam, med representanter 
från tex bolag, polisen, räddningstjänsten, landstinget, försäkringsbolag, 
försvarsmakten, svenska kyrkan och stora företag i Tierps kommun T-Sam ska 
kunna ge större möjlighet till effektivare samverkan genom att skapa en samlad 
lägesbild på lokal nivå. T-Sam ska tidigt säkerställa att samverkan sker mellan de 
myndigheter och organ som berörs av redan inträffad eller av framtida bedömda 
störningar. Varje part har rätt att sammankalla T-Sam vilket görs via Tierps 
kommuns inriktnings¬och samordningskontakten. Delar av T-Sam ska kunna ingå i 
en ISF.  
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Frivilliga  
Tierps kommun har (kommer) upprättat och utbildat en frivillig resursgrupp (FRG). 
Dess uppgift är att finnas till hands när stadens ordinarie resurser behöver förstärkas 
i utsatta lägen. FRG har även en viktig uppgift att administrera tillkommande 
spontanfrivilliga.  
 
Uppgifter för FRG kan i övrigt vara 
 

 utdelning av vatten och bevakning vid mobila tankar.  
 

 utdelning av flygblad/skriftliga meddelanden i bostadsområden.  
 

 att upprätta trygghetspunkter i kommunen.  
 

 resurs för krisstöds-gruppen.  
 

 sanering vid oljeutsläpp.  
 

 att assistera när det behövs uppsamlingar, registreringar, ledsagning, 
inkvartering.  
 

 att biträda med tillsyn av till exempel äldre och bistå vid transporter, 
samband.  
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Avsluta krishanteringsarbetet  
Krisledningsnämnden eller kommunfullmäktige fattar beslut om när nämndens 
verksamhet ska upphöra och göra avslut av den akuta krishanteringen. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde. Till samhällsstörningar där krisledningsnämnden 
inte varit inblandad är det beslutsfattaren som beslutar om avslut.  

När beslut om avslut och återgång till normal organisation har fattats 
ska följande beaktas: 

 möjlighet till avlastningssamtal.  
 

 information till de som deltagit eller berörts. 
  

 dialog om behov av ledighet.  
 

 händelsens loggföring arkiveras.  

Kostnadsredovisning  
Samtliga kostnader som beslutats av krisledningsnämnd eller inriktnings och 
Samordningsfunktionen ska redovisas separat. De ska kunna vara underlag för 
eventuella framtida försäkrings-och skadeståndsanspråk och även som ansökan för 
statsbidrag.  
 
I händelse av en samhällsstörning ska samtliga uppkomna kostnader redovisas med 
på särskilt konto. Den gemensamma frikoden används av samtligaförvaltningar 
kombinerat med eget ansvar och verksamhet. Efter att insatsen utvärderats och 
samtliga kostnader sammanställts får vid behov eventuell omfördelningar av 
kostnader ske.  

Utvärdering av en händelse  
Efter varje insats där hela eller delar av krisledningsorganisationen har varit 
Aktiverad ska insatsen utvärderas. Kommunledningskontoret ansvarar för 
utvärderingen (inklusive ekonomisk utvärdering) och att resultaten beaktas vid 
kommande Revidering av planen. Samverkande myndigheters och organisationers 
iakttagelser av och uppfattning om det genomförda arbetet ska inhämtas. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 99 
Dnr KS/2022:903 

(KS) Förlängning av Styrdokument för krisberedskap och 
civilt försvar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar Tierps kommun till och med 31 december 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar är att 
beskriva hur kommunen ska bedriva sitt krisberedskapsarbete. Enligt 
överenskommelsen om krisberedskap ska kommunen upprätta ett 
styrdokument med övergripande mål och inriktning för mandatperioden.  
 
Styrdokumentet ska beskriva:  

 process för risk-och sårbarhetsanalys,  
 ambition avseende geografiskt områdesansvar, och  
 planeringsarbete under mandatperioden.  

 
Överenskommelsen om civilt försvar ställer inte krav på antagande av 
styrdokument. I förslaget inkluderas uppgifter enligt överenskommelsen 
om civilt försvar då kommunens uppdrag avseende krisberedskap och 
civilt försvar regleras i samma lagstiftning samt att det finns 
samordningsvinster då det civila försvaret ska bygga på krisberedskapen. 
 
Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och 
regioner om kommunernas arbete med civilt försvar ska 
kommunerna ta fram dokument för:  

 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar  
 Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar för 

Tierps kommun och krisledningsnämnden 
 Utbildnings- och övningsplan  

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer med ny struktur 
för civilt försvar med tydligare ansvar, struktur, roller och mandat. Därför 
kan styrdokumentet behöva uppdateras efter att den nya strukturen har 
införts. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Barnrättskonsekvenser  
Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn eller unga bedöms påverkas 
av beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 

 
Beslutet skickas till  

 Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare  
 Kommundirektör  
 Enhetschef för Kvalitet och strategisk utveckling 
 Krisledningsnämnden  
 Förvaltningschef IT  
 VD ABTB/TKAB  
 VD TEMAB  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-26 KS/2022:903
  

  
   
  
    

 

Förlängning av styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar Tierps kommun till och med 31 december 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar är att 
beskriva hur kommunen ska bedriva sitt krisberedskapsarbete. Enligt 
överenskommelsen om krisberedskap ska kommunen upprätta ett 
styrdokument med övergripande mål och inriktning för mandatperioden.  
 
Styrdokumentet ska beskriva:  

 process för risk-och sårbarhetsanalys,  
 ambition avseende geografiskt områdesansvar, och  
 planeringsarbete under mandatperioden.  

 
Överenskommelsen om civilt försvar ställer inte krav på antagande av 
styrdokument. I förslaget inkluderas uppgifter enligt överenskommelsen 
om civilt försvar då kommunens uppdrag avseende krisberedskap och 
civilt försvar regleras i samma lagstiftning samt att det finns 
samordningsvinster då det civila försvaret ska bygga på krisberedskapen. 
 
Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Sveriges kommuner och regioner om kommunernas arbete 
med civilt försvar ska kommunerna ta fram dokument för:  

 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar  
 Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar för Tierps 

kommun och krisledningsnämnden 
 Utbildnings- och övningsplan  

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer med ny struktur 
för civilt försvar med tydligare ansvar, struktur, roller och mandat. Därför 
kan styrdokumentet behöva uppdateras efter att den nya strukturen har 
införts. 
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Barnrättskonsekvenser  
Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn eller unga bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 

 
Beslutet skickas till  

 Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare  
 Kommundirektör  
 Enhetschef för Kvalitet och strategisk utveckling 
 Krisledningsnämnden  
 Förvaltningschef IT  
 VD ABTB/TKAB  
 VD TEMAB  

 
 
 
 
I tjänsten  
 
Mathiaz Boström 
Säkerhetssamordnare / Säkerhetsskyddschef 
Gemensamservice  
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Inledning 

Bakgrund 
Kommunernas ansvar för krisberedskap och civilt försvar regleras i lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH).  
 
Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 
hantera krissituationer i fred. Kommuner ska därigenom också uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar. 1 
 
I två överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), dåvarande Sveriges 
Kommuner och Landsting, preciseras kommunens uppgifter och den statliga 
ersättningen enligt LEH:  
 

 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.2 
 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.3 

 
Kommunens ansvar för säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslag (2018:585). 
MSB och SKR har valt att i överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar tillskjuta medel för säkerhetsskydd och ange uppgifter för kommunens 
arbete. 

Syfte 
Syftet med styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar är att beskriva hur 
kommunen ska bedriva sitt krisberedskapsarbete under perioden 2021 – 2023 samt 
arbetet med civilt försvar under år 2021.  
 
Enligt överenskommelsen om krisberedskap ska kommunen upprätta ett 
styrdokument med övergripande mål och inriktning för mandatperioden. 
Styrdokumentet ska beskriva:  
 

 process för risk-och sårbarhetsanalys,  
 ambition avseende geografiskt områdesansvar, och  
 planeringsarbete under mandatperioden.  

 
Överenskommelsen om civilt försvar ställer inte krav på antagande av 
styrdokument. Tierps kommun har valt att inkludera uppgifter enligt 
överenskommelsen om civilt försvar i styrdokumentet. Detta med anledning av att 

 
1 1 kap 1 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 
2 Sveriges kommuner och landsting (2018), Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 
SKL 18/03101. 
3 Sveriges kommuner och landsting (2018), Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar. SKL 18/01807. 
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kommunens uppdrag avseende krisberedskap och civilt försvar regleras i samma 
lagstiftning samt att det finns samordningsvinster då det civila försvaret ska bygga 
på krisberedskapen.  

Avgränsning 
Styrdokumentet är avgränsat till krisberedskap, civilt försvar och vissa delar inom 
säkerhetsskydd. Övriga delar i Tierps kommuns trygghets- och säkerhetsarbete 
berörs inte.  
 
Överenskommelsen om civilt försvar följer periodiciteten för Riksdagens 
försvarsbeslut, 2016–2020, varför planeringen i programmet avseende civilt försvar 
avgränsas till och med år 2020.  
 
Med anledning av avgränsning i överenskommelse om civilt försvar berör 
styrdokumentet inte kommunens ansvar för lokal kristidsverksamhet enligt 3 kap 
3 § LEH vid höjd beredskap.4  

Uppföljning 
Styrdokumentet ska avseende arbetet med civilt försvar och säkerhetsskydd följas 
upp efter år 2021. Uppföljningen ska ske utifrån uppgifterna i överenskommelsen 
om civilt försvar.  
 
Styrdokumentet ska avseende arbetet med krisberedskap följas upp efter år 2023. 
Uppföljningen ska ske utifrån uppgifterna i överenskommelsen om krisberedskap.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av styrdokumentet.  
 
Uppföljningen redovisas till kommunfullmäktige.  
  

 
4 Sveriges kommuner och landsting (2018), Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar. SKL 18/01807, sid 5. 
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Organisation och ansvar 
Högsta ansvariga tjänsteman för kommunens arbete med krisberedskap och civilt 
försvar är kommundirektören.  
 
Kommundirektören är också kommunens högsta beslutsfattande tjänsteman vid 
pågående samhällsstörningar som klassas som ”allvarlig händelse”.  
 
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för arbetet och hanteringen inom den 
egna verksamheten.  
 
Krisberedskapsarbetet är organiserat under kommunstyrelsens förvaltning och leds 
av kommundirektören. Till stöd finns en beredskapssamordnare med uppgift att 
samordna arbetet med krisberedskap och stödja verksamheterna.  
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Arbetsprocess 
För att utveckla kommunens förmåga inom krisberedskap och civilt försvar ska 
arbetet utgå ifrån tre steg:  
 
1. Identifiera risker och sårbarheter 
 
Risk-och sårbarhetsanalysen är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera 
risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra förmågan att förebygga, 
motstå och hantera samhällsstörningar. Den kommunövergripande risk-och 
sårbarhetsanalysen ska baseras på de risk-och sårbarhetsanalyser som tas fram av 
förvaltningarna, erfarenheter från samhällsstörningar och övningar samt 
informationsutbyte med aktörer inom kommunens geografiska område.  
 
2. Planering 
 
Analysen av de samhällsstörningar som kan drabba kommunen ska ligga till grund 
för dimensioneringen och utformningen av krisledningsförmågan. I den 
kommunövergripande planen för hantering av samhällsstörningar ska kommunens 
ansvar och krisledningsorganisation beskrivas. Även förvaltningarna ska, med 
beaktande av sin risk- och sårbarhetsanalys och kommunens övergripande plan för 
hantering av samhällsstörningar, fastställa planer för hantering av 
samhällsstörningar för sin verksamhet.  
 
I arbetet med risk-och sårbarhetsanalysen kan det framkomma risker/typhändelser 
som berör flera förvaltningar, kan få mycket stora konsekvenser eller där 
hanteringen av andra skäl är komplex. För sådana risker och typhändelser kan det 
finnas behov av att komplettera planerna för samhällsstörningar med underliggande 
instruktioner och checklistor. För att kunna vidta och prioritera de åtgärder som 
lyfts upp i risk-och sårbarhetsanalysen kan kontinuitetsplaner tas fram i syfte att öka 
förmågan hos de samhällsviktiga verksamheter som alltid måste fungera.  
 
3. Övning 
 
Risk-och sårbarhetsanalyserna samt planerna för hantering av samhällsstörningar 
ska användas som planeringsunderlag för både kommunövergripande och 
förvaltningsspecifik övningsverksamhet. Övningarna är ett verktyg för att pröva och 
utvärdera krisledningsförmågan.  
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Övergripande inriktning  

Risk-och sårbarhetsanalys 
Kommuner ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, analysera vilka extraordinära händelser i 
fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den 
egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk-
och sårbarhetsanalys.  

Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap  

• Kommunen ska bedriva ett arbete med risk-och sårbarhetsanalys som avser 
det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation samt berörda 
kommunala bolag och kommunalförbund. 

 
• Kommunen ska använda underlaget från risk-och sårbarhetsanalysen i 

planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet samt stärka förmågan att 
hantera extraordinära händelser.  

 
• Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både 

avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska 
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk-och 
sårbarhetsanalys.  

Tierps kommuns inriktning  

För att fullgöra uppgifterna enligt överenskommelsen ska kommunen fokusera på 
att under mandatperioden genomföra en risk-och sårbarhetsannalysprocess 
bestående av tre delar:  

• identifiering av kritiska beroenden och risker inom samhällsviktig 
verksamhet,  

• risk-och sårbarhetsanalyser på förvaltningsnivå, och  
• en kommunövergripande sammanställning.  

 
Arbetet under mandatperioden ska genomföras enligt nedanstående tidsplan.  
År 1 – planering av arbetsprocess och metodutveckling.  
År 2 – genomförande av risk-och sårbarhetsanalyser på förvaltningsnivå.  
År 3 – genomförande av risk-och sårbarhetsanalyser på förvaltningsnivå. 
År 4 – sammanställning av kommunövergripande risk-och sårbarhetsanalys.  
 
Risk-och sårbarhetsanalys på förvaltningsnivå ska bestå av följande delar:  
1. övergripande verksamhetsbeskrivning,  
2. identifierad samhällsviktig verksamhet,  
3. identifierade kritiska beroenden för den samhällsviktiga verksamheten,  
4. identifierade och analyserade risker,  
5. identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap, och  
6. behov av åtgärder med anledning av analysen.  
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I arbetet med risk-och sårbarhetsanalys ska kommunen sträva efter att samordna 
analysen med säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen  
 
Kommunen ska följa de föreskrifter och allmänna råd som behörig myndighet 
utfärdat för kommunens risk-och sårbarhetsanalys. I de fall där det finns 
speciallagstiftning eller särskilda föreskrifter om riskanalys inom visst 
verksamhetsområde ska kommunen följa sådan men sträva efter att samordna 
analyserna.  
 
Delar av resultatet av risk-och sårbarhetsanalysarbetet kan användas i 
omvärldsanalys och översiktsplanering. 

Planering  
Kommuner ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, med beaktande av risk-och 
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska 
hantera extraordinära händelser.  

Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap  

Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden.  
 

Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka uppgifter 
som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.  
 
Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska 
innehålla:  

 hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser,  
 hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och 

ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning, och  
 vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning  
 som disponeras vid extraordinära händelser.  
 Kommunen ska ta fram en utbildnings-och övningsplan.  

 
Kommuner ska, enligt 4 § Förordning (2006:637) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(FEH), ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap.  
 
Omhändertas i reglemente för Krisledningsnämnden. 
 

Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar  

Kommunen ska under perioden (till år 2020) påbörja en planering för sina uppgifter 
inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska 
bedriva under höjd beredskap samt dess krisorganisation och krigsplaceringar.  
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Tierps kommuns inriktning  

Kommunen ska ta fram en kommunövergripande plan för hantering av 
samhällsstörningar som ska innehålla punkterna ifrån överenskommelsen för 
krisberedskap. Kommunen ska under år 2020 påbörja planering för kommunens 
uppgifter vid höjd beredskap. Kommunens plan för hantering av samhällsstörningar 
ska utvecklas gällande civilt försvar.  
 
Förvaltningarna ska utifrån den kommunövergripande planen ta fram egna planer 
för hantering av samhällsstörningar som kan påverka verksamheten. Under 
mandatperioden ska även kommunens plan för kriskommunikation samt plan 
uppdateras.  

Geografiskt områdesansvar 
Kommuner ska, enligt 2 kap. 7 § LEH, inom sitt geografiska område i fråga om 
extraordinära händelser verka för att:  
 

 olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings-
och förberedelsearbetet,  

 de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas, och  

 informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.  

Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap  

 Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå 
samordning av förberedelser inför extraordinära händelser.  

 Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en 
inriktnings och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för 
samordning av olika aktörers åtgärder.  

 Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband 
med en extraordinär händelse.  

 Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en 
extraordinär händelse samordnas.  

 Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i 
samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det 
egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att 
de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.  

 Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA) ska sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att 
ljudsändare underhålls.  

 
Kommunstyrelsen ska, enligt 3 kap. 4 § LEH, under höjd beredskap verka för att 
den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att 
samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.  
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Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar  

 
 Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med 

beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.  

Tierps kommuns inriktning  

Kommunen ska under mandatperioden etablera samverkansformer med kommunala 
bolag och andra aktörer i syfte att uppnå samordning i planerings-och 
förberedelsearbetet. Samverkan ska behandla risker, sårbarheter och förberedelser 
för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap.  
 
Kommunen ska stärka sin förmåga till samordning och inriktning med andra aktörer 
vid samhällsstörningar. Kommunen ska också verka för samordning av information 
till allmänheten. Samverkan ska beakta de nationella rekommendationerna 
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, länets 
strategier för samverkan och kriskommunikation samt policy för tekniska 
stödsystem för regional samverkan.  

Utbildning och övning  
Kommuner ansvarar, enligt 2 kap. 8 § LEH, för att förtroendevalda och anställd 
personal får den utbildning och övning som behöver för att det ska kunna lösa sina 
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.  

Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap  

 Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 
beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk försörjning och 
krisstöd ska vara utbildade och övade.  

 Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 
mandatperiod. Kommunens kris ledningsnämnd och tjänstemannaledning 
ska övas minst en gång per mandatperiod.  

 Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, 
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller 
nationell nivå som avser fredstida kriser såsom höjd beredskap.  
 

Kommuner ska, enligt 3 kap. 1 § LEH, vidta de förberedelser som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).  
Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen, enligt 3 kap. 2 § LEH, för 
ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.  
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Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar  

 Nyckelpersoner5 i kommunens organisation ska under perioden (till år 2020) 
genom utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.  

 Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd 
beredskap ansvara för kommunens ledning.  

 Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i 
utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning 
anordnad av annan statlig myndighet.  

Tierps kommuns inriktning  

Krisledningsorganisationen ska regelbundet utbildas och övas i syfte att underhålla 
och förbättra kunskapen och rutinerna för hanteringen av samhällsstörningar. 
Kommunen ska fastställa en övnings-och utbildningsplan för mandatperioden som 
närmare reglerar målgrupp och innehåll.  
 
Kommunen ska genomföra både kommunövergripande samt förvaltningsspecifik 
övningsverksamhet samt delta i planering, genomförande och utvärdering av 
samverkansövningar på regional eller nationell nivå. Kommunen ska utvärdera både 
skarpa händelser och övningsverksamhet.  

Rapportering  
Kommunen ska, enligt 2 kap. 9 § LEH och 2 § FEH, hålla länsstyrelsen informerad 
om vilka åtgärder som vidtagits enligt 2 kap. LEH och hur åtgärderna påverkat 
krisberedskapsläget. Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge 
länsstyrelsen lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet 
och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.  

Uppgifter enligt överenskommelse om krisberedskap  

 Kommunen ska ha förmåga att ta emot och dela information med berörda 
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas 
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
(till exempel WIS och Rakel).  

 Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i 
kommunen vid en extraordinär händelse.  

 
Kommuner ska, enligt 3 kap. 5 § LEH och 6 § FEH, under höjd beredskap hålla 
länsstyrelsen informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har 
betydelse för det civila försvaret i kommunen.  

 
5 Med nyckelpersoner avses minst kommunstyrelsen och kommunledning. Överenskommelse om 
kommunernas arbete med civilt försvar (SKL 18/1807), sid 6. 
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Uppgifter enligt överenskommelse om civilt försvar  

 Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för 
informationsutbyte.  

 Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för 
rapportering och för lägesbild.  

Tierps kommuns inriktning  

Kommunen ska medverka vid införande och i implementering av tekniskt system 
och rutiner för informationsutbyte. Inriktning-och samordningskontakt, central 
krisledning ska ha förmåga att nyttja WIS och Rakel.  

Uppdrag  

Kommunstyrelsen  
Nedanstående uppdrag förtydligar innebörden av ansvaret att leda och samordna 
arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd, enligt reglemente för 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att:  

 rapportera en risk-och sårbarhetsanalys enligt 2 kap. 1 § LEH till 
länsstyrelsen,  

 fastställa plan för hantering av samhällsstörningar enligt 2 kap 1 § LEH,  
 det finns riktlinjer för utbildnings-och övningsverksamheten som 

omhändertar de krav som är uppställda i överenskommelserna, och  
 anläggningarna för utomhusvarning underhålls och testas.  
 att de dokumenterade åtgärdsförslagen i risk-och sårbarhetsanalysen (KS 

2019/94) genomförs i samverkan med andra nämnder, bolag, förbund och 
privata aktörer.  

Uppdrag till nämnder  
Krisledningsnämnd och IT-nämnden :  

 Sammanställa en risk-och sårbarhetsanalys för förvaltningens verksamhet,  
 fastställa en plan för hantering av samhällsstörningar för förvaltningens 

verksamhet,  
 att dess förvaltning genomför minst en krisledningsövning/utbildning per år.  
 delta i kommunstyrelsens arbete med att genomföra de åtgärdsförslag som 

presenteras i risk-och sårbarhetsanalysen (KS 2019/94).  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 100 
Dnr KS/2022:952 

(KS) Förlängning av riktlinjer för insatserna kontaktperson, 
ledsagare och umgängesstöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förlänga giltigheten på nuvarande riktlinje fram till och med 2023-12-
31, samt  
 
att en översyn görs av dokumentet innan det tas upp för nytt beslut under 
hösten 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rubricerade riktlinjer har upphört att gälla from 2022-04-01. 
  
Riktlinjen gäller för barn och vuxna och berör både utskottet för arbete 
och omsorg, och utskottet för barn och ungdom. Därför lämnas ärendet 
till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Det föreslås att nuvarande riktlinjer förlängs till 2023-12-31 och att en 
översyn av dokumentet görs innan ärendet tas upp för ny prövning 
 
Barnrättskonsekvenser 
Riktlinjen anger hur bistånd gällande insatserna kontaktperson, ledsagare 
och umgängesstöd ska tillämpas och bidrar till rättssäkerhet i 
handläggningen.  
 
Mål och uppdrag 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer för insatserna kontaktperson, ledsagare och 

umgängesstöd. 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 
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Socialtjänstens mål

Inledning
Dessa riktlinjer behandlar kontaktperson- och ledsagarverksamhet som beviljas av 
socialtjänsten enligt Socialtjänstlag (2001:453) SoL, Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade LSS och Lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. Utöver den information som finns i dessa riktlinjer 
finns viktig information om bl a dokumentation, utredning, verksamhetens mål och 
kvalitet i verksamheten i respektive verksamhetsområdes riktlinjer. I 
kvalitetsledningssystemet finns t ex mer detaljerade, specifika rutiner och 
instruktioner inom området. Dessa kompletterar dessa riktlinjer.

Syfte och tillämpning av riktlinjerna
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning. Viktigt är dock att riktlinjerna enbart används som en vägledning vid 
bedömning och att det är de individuella behoven som ligger till grund för beslut.

Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och vägledning i arbetet och utgår från 
socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och annan relevant lagstiftning.

Dokumentet innehåller avsnitt om utredning och bedömning samt uppföljning. 
Därutöver betonas olika målgruppers behov av särskilda insatser. Riktlinjerna är ett 
komplement till gällande lagstiftning, föreskrifter och rättspraxis.

Inga beslut ska fattas tillsvidare utan ska vara tidsbegränsade med omprövning.

Allmänna principer

Målgrupper

Kontaktpersoner och ledsagare kan beviljas till barn, ungdomar och vuxna i behov 
av socialt stöd, samt till personer med psykisk, fysisk eller intellektuell 
funktionsnedsättning.

Kontaktpersonsinsatser beviljas enligt SoL, LSS och LVU. Ledsagarservice finns 
både i LSS och SoL.

Socialtjänsten har också möjlighet att utse en särskilt kvalificerad kontaktperson åt 
barn eller unga för att motverka risk för att den unge annars kan utveckla sociala 
beteendeproblem. En möjlighet att utse kontaktperson som tvångsåtgärd, finns i 22 
§ LVU, s.k. mellantvång. Målgruppen är då ungdomar under 20 år som har 
missbruksproblem, begår brott eller uppvisar andra sociala beteendeproblem.
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I dess riktlinjer behandlas även bestämmelserna om umgängesstöd och målgruppen 
för denna insats är barn och ungdomar för vilka domstol har beslutat att en 
utomstående vuxen ska närvara vid umgänge med en förälder som barnet eller den 
unge inte bor med. Kommunstyrelsen utser denna person.

Barnperspektiv

FN:s barnkonvention 

Barns rättigheter slås fast bl a i FN:s barnkonvention. En grundläggande princip där 
är att barnets bästa alltid ska komma i första hand i alla åtgärder och beslut som rör 
barn. Planering och beslut ska innefatta en prövning av barnets bästa. Vidare ska 
barnets åsikter respekteras och de ska ges möjlig-het till inflytande i frågor som rör 
dem. Barn har rätt att bli lyssnade på, men kan aldrig tvingas att uttrycka sin åsikt 
utan det ska vara en möjlighet för dem om de själva vill. Barn med 
funktionsnedsättning ska få möjlighet till ett fullvärdigt och anständigt liv, med 
villkor som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets 
aktiva deltagande i samhället.

Barnets bästa ska särskilt beaktas 

I 6a § LSS och 1 kap. 2§ SoL fastställs att när en åtgärd eller insats rör ett barn ska 
barnets bästa särskilt beaktas. Barnet ska få relevant information och möjlighet att 
framföra sin åsikt. Om barnet inte framför sina åsikter ska hans eller hennes 
inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Det kan t ex ske genom 
inhämtande av information från barnets närstående eller någon annan företrädare 
för barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad. (8 § LSS och 11 kap. 10 § SoL).

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt och i dokumentationen ska det framgå vad 
barnet har sagt och hur samtalet har genomförts. Om barnets synpunkter inte 
kommer fram måste handläggaren redogöra för skälen till detta, exempelvis att 
barnet inte har velat uttrycka sin åsikt eller att det inte varit lämpligt. Huvudregeln 
är dock att handläggaren ska prata med barnet. Små barn och barn med vissa 
funktionsnedsättningar har svårare att sitta på möte under en längre stund, eller 
förmåga och/eller intresse av att delta. Detta får handläggaren anpassa sig efter i sin 
bedömning av i vilken omfattning hon eller han ska träffa barnet.

En del barn med funktionsnedsättning behöver extra stöd utöver att informationen 
anpassas till deras åldersnivå, som t ex bilder. Handläggaren måste i varje 
individuellt fall arbeta för att säkerställa att barnet kan göra sig förstått och framföra 
sin åsikt och vilja i utredningssituationen.

Istället för vuxnas tolkning, ska barnets egen uppfattning återges i utredningen 
genom att barnets egna ord används.
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Respektive riktlinjer för de olika bistånden
Här följer riktlinjer för de olika bistånden utifrån respektive lag.

Kontaktpersonsinsats enligt SoL

Socialnämnden kan enligt 3 kap. 6b § SoL utse en särskild person (kontaktperson) 
eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i 
personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det.

För ungdomar under 21 år, som har behov av särskilt stöd och särskild vägledning 
för att inte utveckla missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet 
eller något annat socialt nedbrytande beteende, kan nämnden utse en särskilt 
kvalificerad kontaktperson. För barn som inte har fyllt 15 år får 
kontaktperson/särskilt kvalificerad kontaktperson utses endast om barnets 
vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får 
kontaktperson/särskilt kvalificerad kontaktperson utses endast om barnet självt 
begär eller samtycker till det.

Vidare ska socialnämnden, enligt 5 kap 1 § SoL, vid behov stödja och hjälpa barn 
till frånskilda/separerade föräldrar till ett bra umgänge.

Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) träder in om behovet av stöd och 
hjälp inte kan tillgodoses på annat sätt.

Riktlinjer

Insatsen kontaktperson enligt SoL syftar till att fungera som ett personligt stöd och 
hjälpa den enskilde på olika sätt. Det kan t ex gälla en ungdom som behöver stöd att 
bryta sig loss ur en i sammanhanget olämplig miljö, eller kontaktperson som stöd 
till en vuxen person med beroendeproblematik. Kontaktpersonen ska inte ses som 
en permanent lösning utan en väg ut i omvärlden för att bygga relationer och 
kontakter som sedan ska bära på egen hand.

Insatsen ska inte ersätta redan förekommande aktiviteter eller gemenskap med 
anhöriga. Kontaktpersonen ska uppmuntra den enskilde att ta egna initiativ och 
knyta egna kontakter och när detta är gjort avslutas. När behovet av sociala 
kontakter är bedöms vara tillgodosett på annat sätt t.ex. avslutas insatsen.

 Behovet av hjälp att bryta isolering och genom insatsen finna vägar till 
sociala aktiviteter.

 Anhörig kan inte få förordnande som kontaktperson. 

 Den enskilde har ett mycket bristfälligt socialt nätverk.

 Den enskilde inte själv kan tillgodose behovet av en meningsfull fritid.
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För personer med funktionsnedsättning, som inte tillhör LSS personkrets, kan det 
vara aktuellt med kontaktperson enligt SoL. Syftet är att fungera som ett personligt 
stöd. Stödbehovet består för denna målgrupp ofta i att få sociala kontakter utöver 
sina anhöriga och att få möjlighet att komma ut på sociala aktiviteter.

Utredande handläggare ska i sin myndighetsutövning fortlöpande dokumentera 
ärendets gång och har ansvar för att följa upp den beviljade insatsen kontinuerligt. 
Insatsen ska framför allt ses som en hjälp att orientera sig i samhället och etablera 
varaktiga egna relationer med omgivningen som kan syfta till en meningsfull fritid 
på egen hand.

Vid uppföljning ska handläggaren, med utgångspunkt i om den enskilde har ansökt 
om fortsättning av insatsen, bedöma om insatsen ska förändras, förlängas eller 
avslutas.

Kontaktperson ska inte beviljas för att hjälpa den enskilde att tolka eller översätta. 
Alla myndigheter har lagstadgad skyldighet att vid behov anlita tolk i kontakter 
med personer som inte behärskar det svenska språket eller som är allvarligt hörsel- 
eller talskadade.

Avsikten med en kontaktperson är främst att tillgodose behovet av att bryta 
isolering. Något krav på särskild yrkeskompetens hos kontaktpersonen kan inte 
ställas. Detta innebär att insatsen inte kan beviljas när kravet på specialkompetens 
är alltför omfattande.

Kontaktpersonsinsats enligt SoL – för personer över 65 år

Grunden i en kontaktperson enligt SoL för personer över 65 år är att den enskilde 
har behov av stöd, råd eller hjälp i personliga angelägenheter.

Syftet med insatsen är att den enskilde under en tid ska få hjälp till möjlighet att 
bryta isolering. Det kan exempelvis handla om en person vars närstående avlidit och 
under en kortare tid behöver initial hjälp till social nyorientering i samhället för att 
bygga relationer och kontakter som sedan ska bära på egen hand utan myndighetens 
bistånd.

Riktlinjer

Biståndshandläggare ska i första hand hänvisa till kommunens träffpunkter och vid 
behov utreda möjligheter att få följeslagare till dessa. 

I bedömningen ska den enskildes övriga kontaktnät vägas in såsom redan beviljade 
insatser såsom dagverksamhet, hemtjänst, samt kontakt med anhöriga, grannar eller 
frivilligorganisationer, dvs. om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

För personer i särskilt boende ska behov av kontaktperson tillgodoses av boendet.

Vanligtvis kan insatsen kontaktperson enligt SoL för personer över 65 år beviljas 
två tillfällen per månad. Överstiger behovet två träffar per månad bör övervägas om 
den enskildes behov bör tillgodoses genom annan insats.
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Kontaktperson kan beviljas för att hjälpa den enskilde i dennes personliga 
angelägenheter. Biståndet kontaktperson kan beviljas för personer som lever 
långvarigt socialt isolerade och som behöver stöd för att bryta en långvarig isolering 
för att genom insatsen på egen hand få ökade möjligheter till sociala kontakter och 
för att ersätta anhöriga/närstående där dessa inte finns.

Målsättningen med det tillfälliga biståndet är att den enskilde ska kunna etablera 
egna sociala relationer och leva ett självständigt liv så att stödet därigenom på sikt 
kan upphöra.

Även andra särskilda situationer där den enskilde behöver explicit hjälp för att 
komma tillrätta med sin uppkomna situation kan undantagsvis motivera ett beslut 
om kontaktperson.

En planering för hur biståndet successivt kan ersättas av nyfunna sociala relationer 
eller genom att den enskilde självständigt förmår att hantera uppgiften, ska 
upprättas av ansvarig handläggare i ärenden.

I ansökan om kontaktperson är det viktigt att den enskilde verkligen själv förstår 
vad insatsen innebär och är beredd att ta emot insatsen. Om så inte skulle vara fallet 
bör insatsen direkt avslutas.

I undantagsfall, där den enskilde behöver hjälp att få struktur på och överblick över 
sin ekonomi och där den enskilde efter inledande hjälp bedöms klara fortsatt 
hantering själv, kan en kontaktperson vara en temporär lämplig övergångslösning 
för att få ordning och struktur. Kontaktperson ska dock inte beviljas för att under en 
längre tid (maximalt fyra månader) stötta den enskilde med dennes ekonomi. Om 
den enskilde bedöms ha ett permanent behov av hjälp med ekonomiska 
handhavanden ska övervägas om den enskilde kan skriva fullmakt till annan eller 
om behov av exempelvis god man föreligger. En kontaktperson får aldrig ansvara 
för någons ekonomi.

Kontaktperson enligt LSS 

Insatsen kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen och 
som har behov av insatsen i sin livsföring och om behovet inte tillgodoses på annat 
sätt. Många människor med funktionsnedsättning har få kontakter vid sidan av sina 
anhöriga. En stor andel saknar gemenskap med andra människor i arbetslivet och i 
fritidssammanhang.

En kontaktperson ska kunna ge råd till den enskilde i situationer som inte är av 
komplicerad natur. En viktig uppgift bör vara att hjälpa till att bryta den enskildes 
isolering och underlätta ett självständigt liv i samhället.

Insatsen kontaktperson ges enligt LSS 9 § 4.

Riktlinjer
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Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan den 
enskilde ha rätt till insatsen kontaktperson. I detta fall är kontaktpersonsinsatsen 
avsedd att tillgodose behovet av en medmänniska när anhörigkontakt saknas eller 
av uppenbart starka skäl behöver kompletteras. En viktig uppgift för 
kontaktpersonen ska vara att bryta den enskildes isolering genom samvaro och 
genom hjälp till och under fritidsverksamhet.

Syftet med insats i form av kontaktperson enligt LSS är att erbjuda en social 
kontakt som kan komplettera kontakten med anhöriga och/eller vänner och på så vis 
bryta den enskildes oönskade isolering och underlätta ett mer självständigt liv i 
samhället. Isolering kan i detta sammanhang tolkas som en upplevelse av 
utanförskap hos den enskilde, att den enskilde lever ett tillbakadraget liv och är i 
avsaknad av sällskap. Dock är det viktigt att den insatsen berör, så långt det går, 
förstår det övergripande syftet med insatsen och själv önskar ta del av den.

Insatsen kontaktperson enligt LSS 9 § 4 biträde av kontaktperson ges som ett icke 
professionellt stöd av någon med engagemang och intresse för andra människor. En 
viktig uppgift för kontaktpersonen är att bryta den funktionsnedsattas isolering 
genom samvaro och genom hjälp i fritidsverksamhet. Kontaktpersonen kan också 
ge råd till den enskilde i situationer av ej komplicerad natur, men kan aldrig vara en 
legal företrädare. Kontaktpersonen är en medmänniska som ska stötta den enskilde 
att komma i kontakt med andra människor och på så sätt bli mer självständig och 
komma ut i samhället.

Kontaktpersoninsatsen ska tillgodose

 Behovet av en medmänniska när kontakt med anhöriga saknas eller behöver 
kompletteras.

 Behovet av hjälp att bryta isolering.

Anhörig eller någon i det befintliga nätverket, kan inte få förordnande som 
kontaktperson. 

När behovet av sociala kontakter är bedöms vara tillgodosett på annat sätt t.ex. 
genom arbetsgemenskap, stöd från anhöriga, fritidsverksamhet, kamratkontakter i 
skola, avslutas insatsen.

Följande kriterier föreligger för att beviljas kontaktperson enligt LSS:

 Den enskilde har ett mycket bristfälligt socialt nätverk.

 Den enskilde inte själv kan tillgodose behovet av samvaro med andra.

 Den enskilde inte själv kan tillgodose behovet av en meningsfull fritid.

 Ungdomar kan i vissa fall ha behov av att frigöra sig från sitt ursprungliga 
sociala nätverk och få hjälp att orientera sig utanför hemmet.

En kontaktperson kan tillsammans med den enskilde genomföra olika aktiviteter 
och ska uppmuntra honom/henne att ta egna initiativ och knyta egna kontakter. 
Insatsen kontaktperson kan beviljas oavsett den enskildes boendeform för att 
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förhindra isolering. Rättspraxis i beslut som rör personer i särskilda boendeformer 
är att behovet av en meningsfull fritid och samhällsgemenskap ska tillgodoses av 
boendet. Dock är det viktigt att i utredningsförfarandet undersöka huruvida den 
enskildes behov av att bryta isolering faktiskt tillgodoses av boendet.

Avsikten med en kontaktperson är främst att tillgodose behovet av en medmänniska 
när anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras. Något krav på särskild 
yrkeskompetens hos kontaktpersonen kan inte ställas. Detta innebär att insatsen inte 
kan beviljas när kravet på specialkompetens är alltför omfattande.

Av 9 e § LSS framgår att omvårdnad aldrig ingår i kontaktpersonsinsatsen.

Vid uppföljning ska handläggaren bedöma om insatsen ska förändras, förlängas 
eller avslutas. Uppföljning sker utifrån målet med insatsen och genomförs genom 
samtal med den enskilde.

Särskilt kvalificerad kontaktperson 

Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt SoL

Socialnämnden har möjlighet att enligt 3 kap 6b § SoL utse en särskilt kvalificerad 
kontaktperson för personer som inte har fyllt 21 år och som har behov av särskilt 
stöd och särskild vägledning för att motverka en risk för missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annan socialt 
nedbrytande beteende.

För vissa barn och ungdomar räcker inte de vuxna till som finns runt barnet eller 
ungdomen, eller finns inte tillhands, och då kan en särskilt kvalificerad 
kontaktperson fylla en viktig funktion i att utveckla den unges sociala förmåga och 
påverka den unges beteende.

Syftet med insatsen bör vara att förhindra en ogynnsam utveckling till följd av 
barnets eller ungdomens agerande. För barn och unga som begått brott bör behovet 
av en särskilt kvalificerad kontaktperson som regel övervägas.

Åtgärden kan även ses som förebyggande, och det är tillräckligt att det finns ett 
behov av att motverka en risk för ogynnsam utveckling genom dessa beteenden.

Insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson riktar sig till ungdomar med allvarligare 
problematik än en vanlig kontaktpersonsinsats. Dessa ungdomar kan ha problem 
med missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende i en omfattning 
där en vanlig kontaktpersonsinsats inte räcker till.

Insatsen kräver mer av kontaktpersonen som vanligtvis har erforderlig utbildning 
och erfarenhet av målgruppen. Med uppdraget följer också en annan arvodering.
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Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt LVU, s.k mellantvång

Om en ungdom vårdas i det egna hemmet med stöd av LVU, och insatsen 
kontaktperson ska ingå i vården, ska beslutet om kontaktperson fattas med stöd av 
11 § LVU när samtycke till kontaktperson saknas. 

Föreligger samtycke till kontaktperson gäller SoL. Det är enligt 22 § LVU möjligt 
att oberoende av den enskildes samtycke utse en kvalificerad kontaktperson för 
ungdomar med allvarliga beteendeproblem (3 § LVU) i åldrarna 15-21 år, s.k. 
mellantvång.

Socialnämnden har enligt 14 § LVU ansvar att besluta hur ett barns eller en 
ungdoms umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt 
reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska utövas. Nämnden 
ska minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut fortfarande 
behövs.

Riktlinjer

Det är enligt 22 § LVU möjligt att oberoende av den enskilde ungdomens samtycke 
utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för ungdomar med allvarliga 
beteendeproblem. Denna möjlighet för socialnämnden att utse en särskilt 
kvalificerad kontaktperson mot den enskildes vilja, förutsätter dock att ungdomen 
har så pass svårartade beteendeproblem att dessa, om de inte avhjälps, sannolikt 
kommer att leda till att ungdomen behöver heldygnsvård (avser beteendefallen i 3 § 
LVU). 

Denna möjlighet omfattar även barn under 15 år som har begått brott. Som särskilt 
kvalificerad kontaktperson enligt 22 § LVU bör enbart erfarna och professionella 
uppdragstagare anlitas.

Utomstående personers medverkan i umgängesärenden

Umgängesstöd – kontaktperson

Domstolen kan, när den fattar beslut om umgänge med en förälder som barnet inte 
bor med, samtidigt besluta att en person som utses av socialnämnden ska närvara 
vid umgänget, s.k. umgängesstöd, 6 kap. 15c § Föräldrabalken FB. Socialnämnden 
har att verkställa domstolens beslut. Föräldrar kan ansöka om bistånd i form av 
kontaktperson enligt SoL, vilket inte ska blandas ihop med umgängesstöd.

Enligt FB 6 kap. 13 a § kan socialnämnden fatta beslut om kontaktperson som avses 
i SoL 3 kap. 6 b § st. 3 och kontaktperson enligt LSS 9 § 4, även om en av barnets 
vårdnadshavare motsätter sig detta, om det krävs med hänsyn till barnets bästa. 
Bestämmelsen är endast tillämplig när barnet står under vårdnad av två 
vårdnadshavare. Om barnet bara har en vårdnadshavare bestämmer denne ensam. 
Denna bestämmelse kan tillämpas dels när den ena vårdnadshavaren motsätter sig 
åtgärden (vilket ska framgå av dokumentation), dels när en vårdnadshavare håller 
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sig undan eller väljer att inte medverka, på ett sådant sätt att han eller hon får anses 
motsätta sig den. För information om handläggning av ett ärende där den ena 
vårdnadshavaren motsätter sig åtgärd, se respektive verksamhetsområdes riktlinjer.
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Riktlinjer

En förälder kan, oberoende av om föräldern är vårdnadshavare eller inte, begära att 
en kontaktperson ska utses enligt 3 kap 6b § SoL som stöd och hjälp för föräldern i 
samband med umgänget. Det är endast domstolen som kan besluta om 
umgängesstöd, föräldrar kan inte träffa avtal om umgängesstöd. Enligt 
Föräldrabalken 6 kap 15c § fastslås att domstolen, när den fattar ett beslut om 
umgänge med en förälder som barnet inte bor med, får besluta att det vid umgänget 
ska närvara en person som socialnämnden utser s.k. umgängesstöd.

Syftet med insatsen umgängesstöd är att det ska bidra till trygghet till barnet 
exempelvis när barnet saknar en nära relation till föräldern, när något umgänge inte 
ägt rum under lång tid eller när barnet av något annat skäl känner oro eller inte har 
tillit till föräldern. Barnets oro kan också bottna i att den förälder barnet bor hos 
känner oro över att ett umgänge ska ske och, oavsett om oron är befogad eller ej, 
överför sin oro till barnet. Det kan också finnas behov av umgängesstöd när 
umgängesförälderns omsorgsförmåga i något avseende brister.
Ytterligare skäl kan vara att en person behöver medverka vid hämtning och lämning 
för att barnet ska slippa uppleva konfliktfyllda konfrontationer.

Ett mål kan i lämpliga fall vara att umgängesstöd ska utformas så att umgänget på 
sikt kan fortsätta utan stöd av personal.

Vid situationer när det förekommit våld, hot om våld eller övergrepp mot barnet 
eller någon annan familjemedlem är umgänge inte alltid lämpligt. Om umgänge och 
umgängesstöd ändå ska genomföras behövs det planeras noggrant. 

Socialnämnden kan, om den bedömer att ett uppdrag kräver särskilda 
kvalifikationer, utse en uppdragstagare med särskild utbildning eller erfarenhet av 
socialt arbete. Detta kan anses vara fallet i de flesta fall av umgängesstöd.

Ledsagning och ledsagarservice 

Ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS

Insatsen ledsagning beslutas enligt SoL och insatsen ledsagarservice enligt LSS.

Möjlighet till ledsagning och ledsagarservice i form av följeslagare ute i samhället 
är en väg för ökad tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga.

Syftet med insatsen är att bryta den isolering som kan uppstå på grund av en 
funktionsnedsättning och att ge den enskilde möjligheten att delta i samhällslivet 
och ha kontakter med andra.

Oavsett lagstiftning är ledsagningen knuten till aktiviteter utanför hemmet. 

Av 5 § LSS framgår att verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i lagens personkrets. Målet är 
att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
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Syftet är att bryta den isolering som kan bli en konsekvens av en 
funktionsnedsättning. Insatsen är individuellt utformad och har karaktären av 
personligt stöd. 

Riktlinjer

Insatsen ledsagning innebär stöd vid förflyttningar mellan olika platser, till exempel 
vid besök hos serviceinrättningar såsom läkare, frisör med mera samt besök till 
närstående och medverkan i andra sociala aktiviteter. Ledsagning beviljas endast 
om behovet av förflyttning mellan platser inte kan tillgodoses på annat sätt, till 
exempel genom färdtjänst, riksfärdtjänst eller dylikt.

Vid behov kan dock ledsagning inkludera hjälp med förflyttning, på- och 
avklädning, hjälp vid måltider och vid toalettbesök i samband med insatsen.

Ledsagning och ledsagarservice beviljas inte för att utföra uppgifter som normalt 
omfattas av hemtjänst eller andra insatser.

Rättspraxis i beslut som rör personer i särskilda boendeformer är att behovet av 
ledsagning tillgodoses av boendet.

Vid ledsagning av tillfällig karaktär, till exempel läkarbesök, ska den enskilde 
ansöka om insatsen inför varje tillfälle.

Vid ledsagning och ledsagarservice vid resa gäller principerna närmiljö (ej 
utlandsresa som huvudregel) samt aktiviteter av enklare karaktär.

Definitioner
Begrepp Definition
Kontaktperson Lekman som hjälper en annan människa i livet. 

En kontaktperson åtar sig på sin fritid ett 
uppdrag från kommunen.

Ledsagare En ledsagare är anställd av kommunen och får 
lön för de timmar man utför.

Särskilt kvalificerad kontaktperson En utbildad person anställd av kommunen för 
stötta den unge, ha kontakter med nätverket 
såsom skolan samt att hjälpa den unge att 
bearbeta sin livssituation. Även viss kontroll 
ingår i uppdraget.

Umgängesstöd En utbildad person anställd av kommunen för 
att på uppdrag av domstol bistå barnet i 
umgänget med sin förälder.

Anmälningsskyldighet Som uppdragstagare har 
kontaktpersoner/kontaktfamiljer inte någon 
anmälningsskyldighet gällande barn som far illa 
enlig 14 kap 1 § SoL. Anmälningsskyldigheten 
enligt denna bestämmelse gäller enbart 
anställda vid myndigheten eller de som är 
verksamma vid yrkesmässig bedriven enskild 
verksamhet som rör barn och ungdom.
Däremot kan uppdragsgivaren skriva in i avtalet 
med uppdragstagaren att denne genom avtalet, 
tar på sig ett ansvar att underrätta 
Kommunstyrelsen om det finns misstanke om 
att ett barn som omfattas av de olika insatserna 
far illa.
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lex Sarah Uppdragstagare är enligt SoL och LSS är 
skyldiga att rapportera om han eller hon 
uppmärksammar eller får kännedom om 
missförhållanden eller påtagliga risker för 
missförhållanden som rör den som får eller kan 
komma ifråga för insatsen inom verksamheten 
(14 kap 3 § SoL och 24 b § LSS). Denna 
skyldighet att rapportera missförhållande/risk 
för missförhållande bör skrivas in i avtalet med 
uppdragstagaren.
Bestämmelsen gäller både offentlig och 
yrkesmässig bedriven enskild verksamhet.

Sekretess Uppdragstagaren omfattas av 
socialtjänstsekretessen (2 kap 1§ och 26 kap 1 
§ OSL). Det ska framgå tydligt av avtalet mellan 
Kommunstyrelsen och uppdragstagaren har 
den senare informerats om sekretessen och de 
skyldigheter som följer av avtalet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för klimat- och energiplanen för Tierps 
kommun till och med 31 december 2023 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns klimat- och energiplan går ut under 2022 och behöver 
revideras. Ett arbete med att revidera planen har pågått i 
tjänsteorganisationen under hösten 2022 med bland annat en workshop 
där samtliga verksamheter och bolag, liksom länsstyrelsen har inbjudits 
att inkomma med förslag och synpunkter.   
 
För att möjliggöra en ökad involvering av förtroendevalda i processen att 
revidera planen föreslås att den gamla klimat- och energiplanen förlängs 
ett år. Det ger utrymme för att utöka revideringen med exempelvis en 
workshop för förtroendevalda och förbättra processen i framtagandet av 
ny klimat- och energiplan.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Klimat- och energiplan för Tierps kommun 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Handläggare 
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Inledning  
Klimat- och energiplanen syftar till att minska klimatpåverkan från Tierps kommun 
som organisation men också från det geografiska området. Klimat- och 
energiplanen ska även gälla som energiplan för Tierps kommun. 
 
Planen ska bidra till uppfyllelse av regionala och lokala klimatmål, samt de 
nationella klimat- och energipolitiska målen. Ambitionsnivån är att Tierps 
kommuns mål ska vara minst lika ambitiösa som de mål som ställts upp i det 
internationella klimatavtalet Parisavtalet och i Sveriges klimatpolitiska ramverk.  
 
Kommunen har en viktig roll att spela inom klimat- och energiarbetet genom sitt 
ansvar för fysisk planering och energiplanering. Översikts- och detaljplaner utgör 
en viktig funktion vad gäller lokalisering av ny byggnation, möjligheter till 
kollektivtrafik och vilka uppvärmningssystem som kan användas. Kommunen som 
organisation bidrar med en relativt stor del av kommunens totala utsläpp av 
växthusgaser. Genom att se över den interna verksamhetens energianvändning, 
transporter samt inom ramen för upphandling ställa miljökrav, kan kommunen 
minska sin egen klimatpåverkan och samtidigt skapa möjligheter för medborgare, 
föreningar och företag att göra detsamma. 
 
Klimat- och energiplanen omfattar Tierps kommun och de kommunala bolagens 
verksamheter. För att nå de klimat- och energipolitiska målen har planen delats in i 
sex områden: klimatutsläpp och resursanvändning i balans, transporter och resor, 
konsumtion, energi, finansförvaltning och kolinlagring. 

Bakgrund 
Världens klimat håller på att förändras. Vår jord har redan blivit 1,2 grader varmare 
och kommer fortsätta bli varmare som en följd av de växthusgaser vi redan släppt 
ut.  
 
För varje grad varmare vår planet blir, ökar temperaturen i Sverige med ungefär 1,5 
grader. Enligt SMHI:s beräkningar väntas, om utsläppen av växthusgaser fortsätter 
öka som idag, vårt land vara ca 5 grader varmare i slutet av seklet och risken för 
bränder, värmeböljor och torka ökar markant. Kraftiga skyfall kommer också bli 
vanligare vilket innebär ökad risk för översvämningar med fara för individer, skada 
på fastigheter och stora samhällskostnader som följd. 
 
Världens länder har enats om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 
grader, men med de löften som gjorts i Parisavtalet är vi idag på väg mot en 3 
grader varmare värld. De beräkningar som SMHI har gjort visar hur viktigt det är 
att nå målen om 1,5 grader eller max 2 graders uppvärmning för att begränsa 
lidande, skador och kostnader såväl globalt som i vår kommun. Det är viktigt att vi 
bidrar till uppfyllelsen av målen lokalt samtidigt som kommunen måste bli mer 
robust mot de effekter som klimatförändringarna för med sig redan idag.  
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Nationella och regionala klimat- och energimål 
Sveriges mål inom klimat- och energiområdet har uppdaterats och förtydligats och 
gäller även för länet och för kommunen (se figur 1). Målen är i linje med EU:s mål 
och vad som krävs för att vi ska bidra till uppfyllelsen av Parisavtalet. Förutom de 
klimat- och energipolitiska målen omfattas området också av generationsmålet som 
slår fast att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och samhällsproblem utanför 
Sveriges gränser.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1: Översikt över de svenska målen inom klimat och energiområdet.  

Lokala klimateffekter  
Effekterna av ett förändrat klimat är redan märkbara idag och kommer bli mer 
kännbara de kommande åren i kommunen enligt SMHI:s prognos. Från år 2030 och 
framåt väntas temperaturer uppemot 40 grader på sommaren, med risk för extrem 
torka, skogsbränder och stora konsekvenser för människors hälsa. Vintrarna väntas 
bli mildare och blötare, och redan inom tio år väntas vintrar utan snö i kommunen. 
Årsmedelnederbörden väntas stiga från dagens ca 650 mm per år till 950 mm per år 
till år 2100. Havsnivån väntas stiga med närapå en meter till år 2100, även om 
landhöjningen gör att höjningen blir ungefär hälften så stor i vår kommun. Alla 
dessa prognoser bygger på SMHI:s scenario om att utsläppen av koldioxid fortsätter 
att öka som idag och där vår kommun kommer att vara ca 5 grader varmare i slutet 
av seklet.  
 
Offentlig verksamhet, såsom vård och omsorg, är särskilt sårbara och måste bereda 
sig på kraftigare värmeböljor under sommarmånaderna och skydda särskilt utsatta 
grupper. Infrastrukturen i kommunen behöver också en höjd beredskap för såväl 
värmeböljor, höga vattenflöden som störningar på el och mobilnät till följd av 
kraftigare oväder. Även förutsättningarna för kommunens areella näringar såsom 
skogsbruk och jordbruk kommer förändras, med längre växtsäsong samtidigt som 
risken från såväl långvarig torka, kraftiga regnmängder och skadeinsekter ökar.   

Kommunvision och Agenda 2030 
I Tierps kommuns vision slås det fast att kommunen ska vara en föregångare i 
omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut ska vägas mot dess påverkan på 
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den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Alla kommuninvånare ska ha 
möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även kommande 
generationer ges den möjligheten. 
 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 är en ledstjärna för Tierps 
hållbarhetsarbete (se figur 2). Klimat- och energiplanen har särskilt bäring på mål 7 
hållbar energi för alla, mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 
hållbara städer och samhällen, mål 12 hållbar konsumtion och produktion samt mål 
13 om att bekämpa klimatförändringen. 
 

 
Figur 2: Översikt över FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030.   

Positiva sidoeffekter av en klimatomställning 
Omställningen till ett fossilfritt samhälle har också positiva sidoeffekter för flera av 
de andra hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Minskad biltrafik till förmån för cykling 
och gång i tätorter är en viktig åtgärd för att minska stillasittande och förbättra 
folkhälsan. Minskade luftföroreningar, i synnerhet kväveoxid och små partiklar från 
bilar, ger också bättre hälsa och minskad risk för astma och luftrörsbesvär hos barn 
och hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna. En ökad andel vegetarisk kost och mer 
närodlad mat i kommunal verksamhet är likväl bra för vårt klimat, vår hälsa och ett 
stärkt lokalt näringsliv.  
 
Mycket grönska i tätorterna är viktigt för att ge svalka under heta sommarmånader 
och kunna hantera kraftiga skyfall. Mer grönska bidrar också positivt till målet om 
biologisk mångfald och har positiva effekter på människors upplevda hälsa. Att 
främja mer lokal produktion och konsumtion kan också ge stora positiva 
klimatvinster samtidigt som det stärker kommunens ekonomi. Exempelvis kan en 
övergång till lokalt producerade fossilfria drivmedel såsom biogas och el, ge en 
stärkt lokal ekonomi med både tillväxt och fler arbetstillfällen i kommunen. Tierps 
kommun har särskilt goda förutsättningar med ett stort antal företag i de gröna 
näringarna.  
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Klimatutsläpp och resursanvändning i balans 

Kommunens direkta klimatutsläpp 
Direkta utsläpp från klimatpåverkande gaser från verksamheter i kommunen som 
geografiskt område har minskat från ca 210 000 ton koldioxidekvivalenter år 1990 
till ca 155 000 ton år 2018, en minskning med 26 procent (se diagram 1). Den 
sektor som minskat utsläppen mest är uppvärmning av bostäder och lokaler. 
 
Vid den senaste mätningen år 2018 minskade utsläppen av växthusgaser något, med 
omkring 4 procent. Vi ser en minskning av utsläppen i samtliga sektorer, 
undantaget el och fjärrvärme där utsläppen ökad något. På grund av eftersläpning i 
utsläppsstatistiken har vi endast kommunal statistik fram till år 2018 tillgänglig. 
 

 
Diagram 1: Direkta växthusgasutsläpp i Tierps kommun enligt Nationella 
emissionsdatabasen.   
 
Idag kommer majoriteten av växthusgasutsläppen i kommunen från transporterna, 
där persontransporterna står för den största andelen. Transporter utgör över 50 
procent av de totala utsläppen, arbetsmaskiner utgör ca 10 procent och jordbruket 
står för ca 25 procent av utsläppen i kommunen (se diagram 2). 
 
Observera att jordbrukets klimatpåverkande utsläpp inte redovisas som nettoutsläpp 
i den officiella statistiken, det vill säga att jordbrukets upptag av koldioxid har inte 
dragits ifrån i de redovisade siffrorna. Utsläppen från jordbruket kommer främst 
från lustgas från odlad mark, koldioxid från mulljordar och metan från idisslande 
djur och hantering av gödsel, utsläpp sker också vid tillverkning av mineralgödsel 
och djurfoder. Jordbruket har också en positiv inverkan genom upptag av koldioxid 
i marken och vissa grödor är även alternativ till fossila bränslen. 
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Diagram 2: Utsläpp av växthusgaser per sektor i Tierps kommun enligt Nationella 
emissionsdatabasen1.  

Klimatbudget  
Senast år 2045 ska växthusgasutsläppen vara minst 85 procent lägre än år 1990, 
enligt den nationella klimatmålsdefinitionen från år 2016. Det är också i enlighet 
med våra lokala klimatmål och det som krävs för att bidra till uppfyllelsen av 
Parisavtalet.  
 
För kommunens del innebär det en årlig minskning av utsläppen inom kommunen 
som geografiskt område med minst 6,2 procent fram till år 2045 från år 2020 (se 
diagram 3). Detta baseras på den senaste tillgängliga utsläppsstatistiken från år 
2018. I de klimatbudgetar som tagits fram på nationell och lokal nivå i Sverige 
förordas ofta en högre utsläppstakt, på mellan 10 -15 procent per år för rika länder. 
Det beror på att vi i västvärlden tidigare släppt ut en stor del av de växthusgaser 
som finns i atmosfären och för att vi ska ge utvecklingsländer en chans att bygga 
upp sina ekonomier och nå upp till samma välstånd som vi har idag (se diagram 3). 
 

 
1 Jordbrukets utsläpp omfattar inte biogen koldioxid från den nedbrytning som sker på grund av 
dikning av vissa marktyper (organogena jordar). 
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Diagram 3: Historiska växthusgasutsläpp liksom framtida utsläpp till år 2045 om vi ska nå 
klimatmålen. Här visas en minskning med 6,2 % , 10 % och 15 % per år från år 2020. 
Beräknat som utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter. 

Kommunens indirekta klimatutsläpp 
I den officiella utsläppsstatistiken ingår idag enbart de klimatutsläpp som sker inom 
vårt geografiska område. För att ge en mer rättvisande bild bör denna statistik 
kompletteras med de utsläpp som vi genererar genom vår livsstil. Klimat-
fotavtrycket mäter den mängd utsläpp av växthusgaser som vi orsakar, direkt eller 
indirekt, via konsumtion av varor och tjänster, oavsett var i världen utsläppen har 
skett. 
 
Medan utsläppen till följd av konsumtion inom Sverige har minskat har 
klimatutsläppen som Sveriges konsumtion orsakar utomlands vuxit kraftigt, och 
uppskattas vara nästan dubbelt så stora som de inhemska utsläppen (se diagram 4). 
Det mesta av det vi köper i form av mat, teknik eller kläder har orsakat utsläpp 
någon annanstans i världen. För att få reda på hur stora indirekta utsläpp vår 
kommun genererar kan man mäta dess klimatfotavtryck genom dataverktyget 
REAP (Resources and Energy Analysis Programme). En genomsnittlig medborgare 
i Tierps kommun har ett klimatfotavtryck på 13,6 ton CO2ekv enligt den senaste 
statistiken från år 2011. En hållbar nivå ligger på ca 1,5 - 2 ton CO2ekv per person. 
Det innebär att om alla människor skulle leva som i Tierps kommun skulle vi 
behöva fyra jordklot (se diagram 4). Det är större osäkerhet kring de 
konsumtionsbaserade utsläppen än de direkta territoriella utsläppen, men utveckling 
kring måtten sker. 
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Diagram 4: Växthusgasutsläpp per person i Tierps kommun räknat från ett 
konsumtionsperspektiv (utsläpp genererat från vår konsumtion av varor och tjänster 
oavsett var i världen utsläppen har skett) samt ett produktionsperspektiv (alla utsläpp inom 
det geografiska området) liksom den hållbara utsläppsnivån per person. Källa: Nationella 
emissionsdatabasen år 2019 samt REAP verktyg för hållbar stadsplanering år 2011. 

Kommunala bolag 
Klimat- och energiplanen omfattar även kommunens två bolag, Tierps 
Kommunfastigheter AB och Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) samt dess 
dotterbolag AB Tierpsbyggen respektive TEMAB fjärrvärme AB.  
 
Tierps kommunfastigheter och Tierpsbyggen arbetar aktivt med att minska den 
miljöbelastning som verksamheten orsakar och är sedan år 2000 certifierade enligt 
miljöledningssystemet ISO 14001. Tierpsbyggen har anslutit sig till Sveriges 
Allmännyttas klimatkliv vilket innebär åtagande att sänka energianvändningen med 
30 procent till år 2030 (räknat från år 2007), att ha en fossilfri allmännytta till år 
2030. 
 
Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) arbetar för att bli miljöcertifierade. Under 
2020 uppnådde de sitt mål om en helt fossilfri fjärrvärme. De har också flera andra 
uppsatta mål på klimat- och energiområdet, såsom utbyggnad av solceller samt att 
nå fossilfria tjänstefordon till år 2030. 
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Mål inom området klimatutsläpp och resursanvändning i balans 
 
Mål inom kommunens geografiska område: 
 

- Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser2. 
 
Mål inom kommunkoncernen: 
 

- Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och 
minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 

- Tierps kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen ska minska 
användandet av fossila bränslen för att nå en fossilfri verksamhet 2030 
(avser intern användning av el, uppvärmning och drivmedel).  

- TEMAB ska ha 100 procent förnybar uppvärmning 2020 samt fossilfria 
transporter, exklusive specialfordon, till år 2030. 

 
Mål inom regional utvecklingsstrategi: 

- En hållbar och robust regional samhällsplanering och infrastruktur.  
 
  

 
2 Med detta avses att klimatutsläppen år 2045 ska vara minst 85 % mindre än år 1990. Det innebär 
att inga fossila drivmedel används i Tierps kommun, endast utsläpp kopplade till jordbrukets 
markanvändning kvarstår och dessa balanseras av den kolinbindning som sker i skog och mark inom 
kommunen.  
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Transporter och resor 
Transporterna står för ungefär hälften av alla växthusgasutsläpp i kommunen men 
har minskat något vid den senaste mätningen (se diagram 5). Det är framförallt 
persontransporterna som står för den största andelen, ca 60 procent (se diagram 6). 
Även tunga och lätta lastbilar står för en ansenlig del, ca 27 procent av utsläppen 
inom transportsektorn. Inrikes flygtrafik står för ca 9 procent. Vi saknar idag 
statistik över utsläppen från utrikesflyget på kommunnivå. 
 
 

 
Diagram 5: Växthusgasutsläpp från transporter i Tierps kommun från år 1990 till år 2018 
enligt Nationella emissionsdatabasen.  
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Diagram 6: Växthusgasutsläpp per transportslag i Tierps kommun år 2018 enligt 
Nationella emissionsdatabasen. 

Personbilar 
Av bilarna i trafik, registrerade i Tierps kommun 2019, var 94 procent diesel- eller 
bensinbilar. Resterande bilar, 6 procent är rena elbilar, ladd- och elhybrider (el + 
förbränningsmotor), gasbilar samt flexifuel (bensin + etanol). Antalet elbilar ökar 
dock snabbt och var ca 14 procent av alla nyregistrerade bilar under 2019 i 
kommunen. 
 
Kommunen har liten möjlighet att påverka lagstiftning, bränslepriser och skatter 
som i stor utsträckning styr val av bränslen och transportslag. Kommunen kan 
däremot säkerställa att det finns en utbyggd infrastruktur som möjliggör en fossilfri 
fordonsflotta i såväl kommunens organisation som i kommunen som helhet, samt 
möjliggöra val av alternativ till personbilen. 
 
I dagsläget finns ca tjugo publika laddstationer för elbil i kommunen, men ingen 
möjlighet att tanka fordonsgas (se figur 3). År 2018 togs beslut om att en publik 
biogastankstation ska byggas i Tierp tillsammans med regionen. Planen är att den 
ska färdigställas i slutet av år 2021. Matavfall från kommunen skickas idag till 
Uppsala där den största delen blir till drivmedel i form av fordonsgas.  
 
I regionens plan för infrastruktur och förnybara drivmedel har en analys gjorts över 
behovet av biogas, el och andra förnybara drivmedel i kommunen. Analysen visar 
att vi behöver minst ett tankställe för biogas och HVO (förnybar diesel) samt ca tio 
nya publika snabbladdare för elbilar för att täcka behovet. Till det behövs ett stort 
antal hemmaladdare samt semi-snabb laddare för elbilar vid arbetsplatser. Det är 
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enbart boende i Tierp och Örbyhus som har möjlighet till fossilfria alternativ idag 
och det behövs satsningar i alla tätorter. 
 
Möjligheter som finns idag för alternativa drivmedel är etanol (E85) som kan tankas 
i Tierps köping. Evolutiondiesel, som år 2019 innehöll 23 procent förnybar andel, 
kan tankas på flera mackar i kommunen, dessa är belägna i Skärplinge, Tierp och 
Månkarbo. Möjlighet att tanka biogas eller andra helt förnyelsebara drivmedel 
såsom HVO (biodiesel) saknas idag i kommunen. 
 
Även bilar som kör på förnyelsebara drivmedel har en miljöpåverkan framförallt 
vid produktionen men även med utsläpp av små partiklar från bl.a. bromsar och 
vägslitage och det finns såväl miljömässiga som etiska dilemman vid produktion av 
de batterier som används för elbilar idag. Det kommer också vara svårt att tillverka 
tillräckligt mycket hållbara biodrivmedel för att täcka behoven lokalt och globalt, 
varför biltransporterna i sin helhet även måste minska.  
 
Samhällsbyggnadskontoret genomförde år 2019 en resvaneundersökning som 
visade att en majoritet av resorna till pendlarparkeringarna i Tierps köping och 
Örbyhus var kortare än 5 km. Potentialen att minska antalet resor till förmån för 
kollektivtrafik, cykel eller gång är stor i kommunen. Digitalisering för också med 
sig nya möjligheter till digitala möten, samtransporter, ruttoptimering och annat 
som kan minska behoven av transporter.   
 

 
 



16 

Figur 3: Karta över publika laddstationer för elbil i Tierps kommun (rött): Tierps 
pendlarparkering, Tierps arena, Tierpsporten, Örbyhus pendlarparkering samt planerat 
biogastankställe (blått) i Tierps köping. 

Kommunens tjänstebilar och tjänsteresor 
Under 2019 hade kommunen och de kommunala bolagen ca 160 tjänstebilar i sina 
verksamheter, majoriteten av dessa är dieselbilar och ett fåtal är elbilar. Majoriteten 
av dessa körs på Evolution-diesel, vilken bestod av 23 procent förnyelsebar andel 
under 2019, främst tallolja. 
 
Som anställd eller förtroendevald i Tierps kommun finns idag möjlighet att använda 
privat bil i tjänsten och sedan få ersättning per körda mil. Under 2019 betalade 
kommunen ut ca 750 000 SEK i milersättning för 26 521 körda mil. Statistik över 
utbetald ersättning för tåg, buss och flyg saknas idag, men är under framtagande. 
 

Diagram 7: Utbetald ersättning för bilresor i tjänsten i Tierps kommuns organisation per 
år. Mätt i kronor (SEK). 

Flygresor 
Flygets bidrag till klimatpåverkan är stor. I Sverige har antalet flygresor per 
invånare mer än fördubblats sedan början av 90-talet. Svenskarnas internationella 
flygresor svarar för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige, ca 11 miljoner 
ton växthusgaser, eller strax över ett ton per person och år. I siffran ingår 
höghöjdseffekten, där förbränning på hög höjd i runda tal dubblerar klimateffekten 
jämfört med om förbränningen skett på marknivå, samt bildande av kväveoxider 
och vattenånga som också har klimatpåverkan. 
 
I dagsläget har vi ingen kommunal statistik över antalet internationella flygresor. 
Inrikesflyget stod år 2018 för omkring 9 procent av utsläppen i kommunen, och har 
legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren.  
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Resepolicy  
I kommunens resepolicy från år 2006 fastställs att tjänsteresor ska ske på ett 
effektivt, trafiksäkert och miljöanpassat sätt. I första hand ska man se över om det 
går att ersätta en resa med något annat sätt att kommunicera, via ett digitalt möte, 
telefon eller epost. Vid längre tjänsteresor ska följande prioriteringsordning gälla 
vid val av färdsätt: Tåg, buss, samåkning i bil, ensam i bil, flyg. 

Mål inom området transporter och resor: 
 
Mål inom kommunen som geografiskt område: 

- Andelen hållbara resor ska öka. 
 

Mål inom kommunkoncernen: 
- Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 

2030. 
- Kommunens resepolicy ska revideras i syfte att minska behovet av resande 

och minska tjänsteresornas klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor 
ska mätas och system med klimatkompensation, alternativt klimatväxling, 
ska införas. 

- Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att 
nå fossilfria transporter till år 2030. Kommunen ska även främja lösningar 
som underlättar för privatpersoner att nå effektiva och fossilfria transporter. 

- Under 2021 påbörja arbetet med att ta fram en Mobilitetsplan (plan för ett 
hållbart rese- och transportsystem) för Tierps kommun. 
 

Mål inom regional utvecklingsstrategi:   
- Tillgängliga och hållbara transporter. 
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Konsumtion 

Klimatfotavtryck 
Klimatfotavtrycket mäter den mängd utsläpp av växthusgaser som vi orsakar, direkt 
eller indirekt, via konsumtion av varor och tjänster, oavsett var i världen utsläppen 
har skett. Historiskt sett har den mesta av vår konsumtion skett av varor som 
producerats lokalt eller nationellt. Idag produceras den mesta av maten vi äter och 
varorna vi köper långt utanför vår landsgräns. Det kan därför se ut som att våra 
utsläpp har minskat medan vi snarare har flyttat produktionen och därmed utsläppen 
till andra länder, samtidigt som vi ökat både behoven av och koldioxidutsläppen 
från långväga transporter. 
 
De globala utsläppen av växthusgaser behöver till år 2050 ha begränsats till max 2 
ton per invånare och år. Mot slutet av 2000-talet bör de ha begränsats till nära noll. 
Idag uppskattas klimatfotavtrycket för en genomsnittlig medborgare i Tierp till 13,6 
ton växthusgaser per person och år, från 2011 års statistik.  
 
De största klimatutsläppen räknat utifrån ett konsumtionsperspektiv står den 
offentliga konsumtionen för. Där ingår alla varor och tjänster som finansieras av 
offentliga medel, såsom hälso- och sjukvård och infrastruktur. Den offentliga 
konsumtionens klimatpåverkan kan bland annat minskas genom krav i 
upphandlingar. De största klimatutsläppen för hushållens del står vår bostad, vår 
mat och våra transporter för (se figur 4).  
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Figur 4: Grafen visar klimatfotavtrycket för en genomsnittlig medborgare i Tierps kommun 
uppdelat på olika sektorer enligt REAP verktyg för hållbar stadsplanering. 

Bygg- och anläggningsmaterial 
Bygg- och anläggningsmaterial som används i Sverige medför en årlig 
klimatpåverkan på ca 14 miljoner ton växthusgaser. Totalt motsvarar det ca 1,4 ton 
per person. Det är produktion av betong och stål som står för den största andelen av 
utsläppen. Klimatpåverkan från byggskedet kan halveras till år 2030 jämfört mot 
dagsläget enligt Boverket som föreslår att krav på klimatdeklaration av byggnader i 
ett livscykelperspektiv införs. Ett sätt att minska klimatpåverkan från byggmaterial 
är att bygga i trä. Träprodukter som byggs in i byggnader utgör även en form av 
kolinbindning. Förutom betong och stål sker klimatpåverkande utsläpp från bygg- 
och anläggningsprojekt via transporter, arbetsmaskiner, produktion av asfalt och 
bergskross. 

Plastkonsumtion 
Konsumtionen av plast har ökat kraftigt på senare år vilket är problematiskt ur ett 
klimatperspektiv. Plast tillverkas fortfarande främst av fossila råvaror, och endast 
en liten andel av plasten återvinns idag. Det mesta eldas upp med ökade 
koldioxidutsläpp som följd.  

Plast gör också stor skada i naturen då det inte bryts ned under överskådlig tid. 
Plastskräp som hamnar i naturen bryts sakta ned till mikroplastpartiklar som stannar 
kvar i naturen eller i haven i hundratals år, och orsakar stor skada för växt- och 
djurlivet.  

Plast som material har många goda egenskaper och är helt nödvändig inom många 
tillämpningar inom exempelvis sjukvården. Det skyddar också livsmedel och kan 
hjälpa till att minska matsvinn. Plasten har sina användningsområden men vi måste 
använda mindre plast än vi gör idag och återvinna den vi har i mycket större 
utsträckning.  

Mål inom området konsumtion: 
 
Mål inom kommunen som geografiskt område: 

- Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare 
har den information och medvetenhet som behövs för att göra medvetna val 
som främjar hållbar utveckling med målet att nå max 2 ton 
växthusgasutsläpp per invånare och år senast 2045. 

- Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 

 
Mål inom kommunkoncernen: 
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- Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 
- Matsvinnet ska minska. Säkerställ att matrester som ändå uppstår kan 

nyttiggöras genom t.ex. biogasproduktion. 
- Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en 

cirkulär ekonomi. 
- Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter. 
- Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.  
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Energi 

Förnybar elkonsumtion och produktion 
Kommunens elsystem hänger samman med det nationella och det europeiska 
systemet. Under 2017 fördelade sig elproduktionen i länet med 40,4 procent 
vattenkraft, 39,1 procent kärnkraft och 11,2 procent vindkraft. Resterande 9,3 
procent var förbränningsbaserad produktion, som främst sker i kraftvärmeverk och 
inom industrin.  
 
El från solceller installeras alltmer och kommer att få en större roll i elsystemet 
framöver. I dagsläget finns solpaneler på tre kommunala verksamheter; 
Högbergsparken, Örbyhus skola och Kvarnbackens förskola och fler planeras. 
Kommunens översiktsplan tillåter vindbruk men än finns inga vindkraftverk i 
kommunen. Kraftvärmeverk för elproduktion saknas i kommunen, men finns i 
länet. Målet om 100 procent förnybar elproduktion i länet kräver utbyggd vindkraft 
och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller.  
 
Av den inköpta elen till kommunens organisation och dess bolag var samtlig märkt 
med Naturskyddsföreningens märkning ”Bra miljöval” och baseras på förnybara 
energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solkraft.   

Energianvändning 
Den sammanlagda energianvändningen i Tierps kommun rör sig runt 600 000 
MWh, eller 29 MWh per invånare, vilket är lite lägre än snittet i riket. 
Användningen har minskat med 18 procent de senaste tio åren. Transporterna står 
för den största energianvändningen i kommunen följt av småhus och 
industriverksamheter (se diagram 8 och 9).  
 
En ökad elektrifiering, i framförallt transportsektorn, förväntas öka elanvändningen 
i kommunen framöver. För att klara detta och förväntade effekttoppar, planeras 
förstärkningar i stamnätet men även satsningar på energieffektivisering och 
utbyggnad av andra förnybara energilösningar, såsom solceller, vind- och vågkraft 
är viktiga beståndsdelar. 
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Diagram 8: Översikt över energiflöden i Tierps kommun år 2015. Det största fossila 
energiflödet är oljeprodukter till transporter. Energimängden 1 GWh är 1000Mwh som är 
1 000 000 kWh. Källa: Länsstyrelsen. 

 

 

Diagram 9: Energianvändning efter förbrukarkategori i Tierps kommun år 2018 enligt 
Statistiska centralbyrån (SCB). Mätt i slutanvändning (MWh).  
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Förnybar värmeproduktion  
Kommunen har tre fjärrvärmeverk i Tierp, Örbyhus och Karlholm som ger 
fjärrvärme till bostäder och lokaler. Under 2020 har de sista oljepannorna fasats ut 
till fossilfri diesel (HVO) och Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) har i 
dagsläget 100 procent förnybar fjärrvärme i kommunen. Tierpsbyggen har 
fortfarande ett fåtal reservoljepannor för uppvärmning kvar i sitt bostadsbestånd. (se 
tabell 1). 

 TKAB 
 

Tierpsbyggen  TEMAB Totalt 

Fjärrvärme 13332 
MWh 

21 800 MWh 387 
MWh 

35 519 
MWh 

El 9513 MWh 2055 MWh 2727 
MWh 

14 295 
MWh 

Olja för 
uppvärmning 

362 MWh 496 MWh 0 858 MWh 

Tabell 1. Energianvändning efter bränsle i kommunens lokaler år 2019.  

Energieffektivisering 

Energieffektivisering är ett viktigt verktyg för ökad resurseffektivitet och 
möjligheterna att nå klimat-, miljö och andra samhällsmål. Enligt ägardirektiv ska 
Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) verka för energieffektivisering och utfas-
ning av fossila bränslen. Tierpsbyggen har anslutit sig till Sveriges Allmännyttas 
klimatkliv vilket innebär åtagande att sänka energianvändningen med 30 procent till 
år 2030 räknat från år 2007. 

I kommunens fastigheter har energianvändningen minskat med cirka 15 procent 
sedan år 2007. Från 245 kWh/m2 till under 208 kWh/m2. Det har skett genom 
bland annat byte till mer energieffektiv teknik, isolering, nya styr- och reglersystem 
samt byte till mer energisnål belysning. 

Effektanvändning 
Effekt är det momentana uttaget av energi. Länets elnät har i nuläget effektbrist 
(kapacitetsbrist) ett antal timmar per år, främst kalla vintertimmar. Det innebär 
exempelvis att det kommer ta längre tid att ladda en elbil än om eleffekten var god. 
En väntad elektrifiering av fordonsparken i kommunen kommer att kräva mer effekt 
och överföringskapacitet i elnätet. Vi ser redan idag hur effektbrist begränsar 
nyetableringar av industriverksamheter i kommunen.  

Förstärkningsprojekt för stamnätet planeras men tar omkring tio år att förverkliga, 
vilket gör frågan om minskad och flexibel elanvändning viktig. Flexibel användning 
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är att minska eller styra undan elanvändning till timmar då elnätet är mindre 
belastat, exempelvis genom att förse laddstolpar med styrning. Minskat 
maxeffektbehov gör att elnätets kapacitet räcker för mer elanvändning framöver.  

Mål inom området energi: 
 
Mål inom kommunen som geografiskt område: 

- Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta 
införandet av småskaliga energilösningar. 

 
Mål inom kommunkoncernen: 

- Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom 
energieffektivisering. 

- All inköpt el ska vara 100 procent förnybar. 
- TEMAB ska ha 100 procent fossilfri uppvärmning 2020 (TEMAB 

Fjärrvärme AB) 
- Tierps kommunfastigheter AB samt Tierpsbyggen ska till år 2030 minska 

sin energianvändning med minst 30 procent (räknat från 2007 års nivå).  
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Finansförvaltning 
Kommunen har också potential att minska sin klimatpåverkan genom att se över de 
pengar kommunen investerar i bolag och fonder. Genom att flytta över 
investeringar till fonder som inte investerar i kol- och oljebolag kan kommunen 
minska sitt klimatavtryck rejält. Det är också en finansiell risk att ha investeringar i 
klimatpåverkande verksamheter som kol, gas och olja, eftersom användningen av 
fossila bränslen enligt lag ska minska. 

I kommunens finanspolicy från år 2009 finns inga krav på hållbarhet eller 
ansvarsfulla placeringar. I dagsläget har kommunen heller inga placeringar i fonder 
eller obligationer men däremot har kommunen stora pensionsavsättningar.  

År 2020 hade kommunen 167 286 miljoner i pensionsavsättningar i Uppsala läns 
pensionsstiftelse som förvaltar pengarna. Stiftelsens har en placeringspolicy med 
etiska riktlinjer som fastslår att placeringar skall göras med beaktande av 
miljökonsekvenser och mänskliga rättigheter enligt FN:s och ILO:s konventioner. 
Placeringar ska inte ske i fonder som består av bolag vars omsättning kommer från 
fossila bränslen (kol, olja och gas). Det finns dock en 5-procentsnivå där bolag som 
ingår i någon fond kan ha upp till 5 procent från sin omsättning från en verksamhet 
som är exkluderad enligt riktlinjerna. På senare år har även stiftelsen börjat aktivt 
placera fonder i bolag som verkar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. 
Under 2019 placerades 25 miljoner i fonder som investerar i bolag som har ett 
ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de 
globala hållbarhetsutmaningarna.  

En hållbar finansförvaltning rör inte bara placeringar utan även kommunala lån. 
Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar som behöver göras för att 
ställa om samhället i en hållbar riktning. Ett sätt att finansiera hållbara investeringar 
i kommunen är att ta gröna lån. Gröna lån är oftast mer förmånliga och kommer 
från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. 

Mål inom området finansförvaltning: 
 
Mål inom kommunkoncernen: 
 

- Främja utvecklingen av en hållbar kommunal finansmarknad. 
- Direkta placeringar ska inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, 

exploatering, utvinning eller produktion av fossil energi3. 

 
  

 
3 Undantaget bolag som ingår i en fond kan ha upp till 5 procent från sin omsättning från en 
verksamhet som är exkluderad enligt dessa riktlinjer.  
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Kolinlagring 
I Sveriges nationella, liksom våra lokala, klimatmål ska nettoutsläppen av 
växthusgaser minska med 85 procent till år 2045 från 1990 års nivå. Det betyder att 
resterande 15 procent ska uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder, såsom 
avskiljning och lagring av koldioxid.   
 
Marken innehåller en stor mängd kol. Kolpoolen är förbunden med den 
atmosfäriska koldioxiden och är i ständig omvandling. En ökad inlagring av 
koldioxid i mark och vegetation kan minska koldioxidhalten i luften. Kolinlagring 
kan ske på flera sätt, exempelvis genom att skydda mer skog och mark i Sverige 
eller i andra länder. Det kan också ske genom att bygga mer i trä eller genom nya 
brukningsmetoder i jordbruk och skogsbruk.  
 
Nationellt har regeringen pekat ut tre kompletterande åtgärder för att nå 
klimatmålen till år 2045. Dels ökat upptag av koldioxid i skog och mark, dels 
åtgärder för utsläppsminskningar utanför Sveriges gränser och dels avskiljning och 
lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS. 
 
Genom att hållbart förvalta våra skyddade områden och verka för ett mer hållbart 
jordbruk och skogsbruk kan kolförråden fortsätta öka i kommunen. Andra viktiga 
åtgärder är att kompensera all exploaterad mark där grönytor tagits i anspråk, vilket 
också sker i enlighet med kommunens naturvårdspolicy. En annan åtgärd är att 
ställa krav på att en större del av nybyggnationer ska ske i trä i kommunen.   

Mål inom området kolinlagring: 
 
Mål inom kommunen som geografiskt område: 
 

- Kolinlagringen per ytenhet ska öka under perioden 2021 till 2030. Den 
teoretiska potentialen ska utredas och en specifik ambitionsnivå till 2030 ska 
sättas. 

- Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20 
procent fram till år 2030. 

- Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent 
till år 2030. 
 

Mål inom regional utvecklingsstrategi: 
 

- Ökad samverkan och kunskapsöverföring inom länet för hållbar 
livsmedelsförsörjning. 
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Genomförande och uppföljning 
Klimat- och energiplanen är framtagen av kommunala tjänstemän i samråd med 
Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen och Tierps energi- och miljö AB. 
På kommunen har representanter från samhällbyggnadsenheten, 
upphandlingsenheten, hållbarhetsstrateg och energi- och klimatrådgivare deltagit. 
Alla verksamheter har också inbjudits att inkomma med synpunkter.  
 
Klimat- och energiplanen är en av flera planer som syftar till att nå en hållbar 
kommun. Ett genomförande bygger på att varje enhet tar ansvar för sina utpekade 
delar i planen och upprättar åtgärdsförslag eller handlingsplaner inom sina områden. 
Förslag till åtgärder för att nå uppsatta mål samt vilka verksamheter som är 
ansvariga finns beskrivet i tillhörande åtgärdsbilaga. Många åtgärder genomförs i 
samarbete med de kommunala bolagen och andra aktörer. Information och dialog 
riktas såväl internt som till kommunens medborgare och företag. 
 
Uppföljning av målen i klimat- och energiplanen genomförs i den ordinarie 
verksamhetsuppföljningen. Klimat- och energiplanen ska utvärderas och revideras 
vart annat år. Ansvaret för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen. 

Mål i korthet 
 
Klimatutsläpp och resursanvändning i balans 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom kommunens 
geografiska område: 
Senast år 2045 ska 
kommunen inte ha 
några nettoutsläpp 
av växthusgaser4 
 

Samtliga verksamheter 
och bolag 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: 
Nationella emissionsdatabasens 
statistik över växthusgasutsläpp.  

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Klimatanpassa den 
fysiska planeringen 
för att begränsa 
klimatpåverkan och 
minska sårbarheten 
vid ett förändrat 
klimat. 
 

Samhällsbyggnads-
enheten 

Årligen i kommunens 
årsredovisning samt i den nya 
översiktsplanen. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Minska användandet 
av fossila bränslen 
för att nå en fossilfri 

Tierps 
kommunfastigheter AB 
och AB Tierpsbyggen  

Årligen i bolagens årsredovisningar. 

 
4 Med detta avses att klimatutsläppen år 2045 ska vara minst 85 % mindre än år 1990. Det innebär 
att inga fossila drivmedel används i Tierps kommun, endast utsläpp kopplade till jordbrukets 
markanvändning kvarstår och dessa balanseras av den kolinbindning som sker i skog och mark inom 
kommunen.  
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verksamhet 2030 
(avser intern 
användning av el, 
uppvärmning och 
drivmedel).  
Mål inom 
kommunkoncernen: 
TEMAB ska ha 100 
procent förnybar 
uppvärmning 2020 
samt fossilfria 
transporter, 
exklusive 
specialfordon, till år 
2030. 
 

TEMAB Årligen i bolagets årsredovisning / 
miljöredovisning. 

Mål inom regional 
utvecklingsstrategi: 
En hållbar och 
robust regional 
samhällsplanering 
och infrastruktur.   

Region Uppsala Kvartalsvis mot Regional 
ledningsgrupp, halvårsvis mot 
Regionalt Forum. Indikatorer i 
enlighet med RUS-mål avseende: 
biodrivmedel, innovation, bredband, 
eleffekt, miljökvalitetsmål etc. 

 
Transporter och resor 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom kommunens 
geografiska område: 
Andelen hållbara 
resor ska öka. 
 

Samhällsbyggnads-
enheten 

Årligen i kommunens 
årsredovisning och via regional 
utvecklingsstrategi. 
Indikatorer:  
Kolada – Befolkning i 
kollektivtrafiknära läge samt 
indikatorer inom RUS mål om 
tillgängliga och hållbara transporter. 
 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Kommunens och 
kommunkoncernens 
transporter ska vara 
fossilfria till år 2030. 
 

Samtliga verksamheter 
och bolag 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. 
Indikator: Andel miljöbilar i 
koncernen samt inköpt drivmedel. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Kommunens 
resepolicy ska 
revideras i syfte att 
minska behovet av 
resande och minska 
tjänsteresornas 
klimatpåverkan. 
Klimatpåverkan vid 
tjänsteresor ska 
mätas och system 
med 
klimatkompensation, 

Tierps 
kommunfastigheter AB 
och AB Tierpsbyggen  

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: Andel 
tjänsteresor per trafikslag (bil, flyg, 
buss, tåg, samåkning etc.). 
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alternativt 
klimatväxling, ska 
införas. 
 
Mål inom 
kommunkoncernen: 
Vid upphandling ska 
krav ställas på 
ökande andel 
fossilfria bränslen, 
för att nå fossilfria 
transporter till år 
2030. Kommunen 
ska även främja 
lösningar som 
underlättar för 
privatpersoner att nå 
effektiva och 
fossilfria transporter. 
 

Upphandlingsenheten 
samt bolagen 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: antal 
upphandlingar där krav ställts på 
fossilfria bränslen samt utfallet.  

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Under 2021 påbörja 
arbetet med att ta 
fram en 
Mobilitetsplan (plan 
för ett hållbart rese- 
och transportsystem) 
för Tierps kommun. 
 

Samhällsbyggnads-
enheten 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. 

Mål inom regional 
utvecklingsstrategi: 
Tillgängliga och 
hållbara transporter. 

Region Uppsala Årligen inom regional 
utvecklingsstrategi. Indikatorer i 
enlighet med RUS-mål: Utsläpp av 
växthusgaser, inkl. särredovisning 
trafik och transporter. 
Kollektivtrafikens marknadsandel 
av motoriserade resor. 
Kollektivtrafikens regionala 
tillgänglighet. Andelen 
kombinationsresor cykel – 
kombinationsresor. Cykeltrafikens 
färdmedelsandel. 

 

Konsumtion 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom kommunens 
geografiska område: 
Kommunen ska 
verka för att 
kommuninvånare 
och kommunens 
företagare har den 
information och 

Samtliga verksamheter 
och bolag 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: 
Konsumtionsbaserade utsläpp per 
person enligt REAP.   



30 

medvetenhet som 
behövs för att göra 
medvetna val som 
främjar hållbar 
utveckling med målet 
att nå max 2 ton 
växthusgasutsläpp 
per invånare och år 
senast 2045. 
 
Mål inom kommunens 
geografiska område: 
Minska mängden 
avfall genom 
åtgärder för att 
förebygga, minska, 
återanvända och 
återvinna avfall. 
 

Samtliga verksamheter 
och bolag. 

Årligen i kommunens samt bolagens 
årsredovisningar. Indikatorer 
Kolada: Insamlat hushållsavfall 
totalt, kg/person. Hushållsavfall som 
samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Genom upphandling 
styra mot renare och 
smartare teknik. 
 

Upphandlingsenheten 
samt bolagen.  

Årligen i kommunens och bolagens 
årsredovisning. Indikator: antal 
upphandlingar där krav ställts på 
fossilfria bränslen samt utfallet. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Matsvinnet ska 
minska. Säkerställ 
att matrester som 
ändå uppstår kan 
nyttiggöras genom 
t.ex. 
biogasproduktion. 
 

Kostenheten och 
bolagen. 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: uppmätt 
matsvinn i våra verksamheter. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Kommunens 
upphandlingar ska 
främja hållbar 
produktion och 
stimulera en cirkulär 
ekonomi. 
 

Upphandlingsenheten Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: antal 
upphandlingar med ställda 
miljökrav samt utfallet av dessa. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Källsortering av 
avfall ska införas i 
kommunens samtliga 
verksamheter. 

Samtliga verksamheter 
och bolag. 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: Antal 
verksamheter med källsortering. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Minska mängden 
plastavfall som 
hamnar i haven. 

Samtliga verksamheter 
och bolag. 

Årligen i kommunens och bolagens 
årsredovisning. En kartläggning av 
plastkonsumtionen i kommunens 
verksamheter ska göras. 
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Energi 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom kommunens 
geografiska område: 
Öka andelen 
förnybar energi i den 
kommunala 
energimixen och 
underlätta 
införandet av 
småskaliga 
energilösningar. 
 

Samhällsbyggnads-
enheten samt bolagen 

Årligen i kommunens och bolagens 
årsredovisningar. Indikator: 
Energianvändning efter bränsle i 
kommunens lokaler. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Minska kommunens 
energiförbrukning, 
bland annat genom 
energieffektivisering. 
 

Samhällsbyggnads-
enheten samt bolagen. 

Årligen i kommunens och bolagens 
årsredovisningar. Indikator: 
Energianvändning i kommunens 
lokaler. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
All inköpt el ska vara 
100 procent 
förnybar. 
 

Upphandlingsenheten  Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: Inköpt el 
enligt Bra Miljöval.  

Mål inom 
kommunkoncernen: 
TEMAB ska ha 100 
procent fossilfri 
uppvärmning 2020 
(TEMAB 
Fjärrvärme AB) 
 

TEMAB Årligen i bolagets årsredovisning. 
Indikator: Total andel förnybar 
uppvärmning.  

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Tierps 
kommunfastigheter 
AB samt 
Tierpsbyggen ska till 
år 2030 minska sin 
energianvändning 
med minst 30 
procent5  
 

Tierps 
kommunfastigheter AB 

Årligen i bolagets årsredovisning. 
Indikator: Energianvändning i 
bolagets fastigheter. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Tierpsbyggen ska ha 
en fossilfri 
allmännytta till år 
2030. 
 

AB Tierpsbyggen Årligen i bolagets årsredovisning. 
Indikator: Enligt allmännyttans 
klimatinitiativ.  

 
 

5 Räknat från 2007 års nivå. 
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Finansförvaltning 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom 
kommunkoncernen: 
Främja utvecklingen 
av en hållbar 
kommunal 
finansmarknad. 
 

Ekonomienheten Årligen i kommunens 
årsredovisning samt inom antagna 
hållbarhetslöften inom 
länsstyrelsens åtgärdsprogram för 
klimatet. Finanspolicy/ finansiella 
riktlinjer ska ses över liksom 
möjligheten till gröna lån vid större 
miljöinvesteringar.  

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Direkta placeringar 
ska inte ske i företag 
som ägnar sig åt 
prospektering, 
exploatering, 
utvinning eller 
produktion av fossil 
energi6. 
 

Ekonomienheten Årligen inom årsredovisning för 
Uppsala läns pensionsstiftelse.  

 

Kolinlagring 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom kommunen som 
geografiskt område: 
Kolinlagringen per 
ytenhet ska öka 
under perioden 2021 
till 2030. Den 
teoretiska 
potentialen ska 
utredas och en 
specifik 
ambitionsnivå till 
2030 ska sättas. 
 

Gemensam service En utredning ska genomföras under 
2021-2022.  

Mål inom kommunen som 
geografiskt område: 
Produktionsvärdet 
från jordbruks- och 
trädgårdssektorn ska 
öka med 20 procent 
fram till år 2030. 
 

Medborgarservice Årligen inom kommunens 
årsredovisning samt inom 
uppföljning av regional 
utvecklingsstrategi. Indikator: 
Produktionen samt 
produktionsvärdet inom jordbruks- 
och trädgårdssektorn. 

Mål inom kommunen som 
geografiskt område: 
Produktionsvärdet 
från ekologiska 
livsmedel ska öka 

Medborgarservice Årligen inom kommunens 
årsredovisning samt inom 
uppföljning av regional 
utvecklingsstrategi. Indikator: 

 
6 Undantaget bolag som ingår i en fond kan ha upp till 5 procent från sin omsättning från en 
verksamhet som är exkluderad enligt dessa riktlinjer. 
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med minst 200 
procent till år 2030. 
 

Ekologiskt odlad jordbruksmark 
samt produktionsvärdet från 
ekologiska livsmedel.  
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§ 314 
Dnr KS/2022:962 

(KS) Fastställande av programutbud för gymnasieskolan 
2023/2024 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2023/2024. 
 
att i och med detta ta VVS och fastighet med inriktning Lärling, Bygg- 
och anläggningsprogrammet med inriktning Plåtslageri lärling samt 
Fordon- och transportprogrammet med inriktning Lastbil och mobila 
maskiner ur utbudet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande programutbud föreslås erbjudas läsåret 2023/2024: 
 

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt 
arbete 

 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad 
 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi 
 El och energiprogrammet 
 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil och 

Transport 
 Försäljnings- och serviceprogrammet med inriktning Lärling 
 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap 
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 

Beteendevetenskap 
 Teknikprogrammet med inriktning Design- och 

produktutveckling 
 Vård- och omsorgsprogrammet 

 
Beslutsmotivering 
VVS och fastighetsprogrammet med inriktning Lärling, Bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktning Plåtslageri lärling och Fordons- 
och transportprogrammet med inriktningen Lastbil och mobila maskiner 
tas bort ur Högbergsskolans programutbud då intresset de senaste åren 
varit inget eller mycket litet. Kostnaden per elev som läser programmen 
är näst intill dubbelt så hög som om eleven skulle läsa programmen hos 
annan huvudman. Om det trots vikande trend i intresse skulle finnas 
elever som önskar läsa de aktuella programmen är det alltså ekonomiskt 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

och organisatoriskt mer fördelaktigt om dessa läser programmen hos 
annan huvudman.  Det genomsnittliga elevunderlaget de kommande åren 
är något lägre än 2022/2023 och bedöms inte ha positiv inverkan på 
möjligheten att erbjuda programmen i egen regi utan att kostnaden per 
elev blir orimlig. Åtgärden är således nödvändig för att minimera risk för 
återkommande underskott med begränsade ekonomiska ramar.  
 
Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering erbjuder samma 
programutbud som läsåret 2022/2023.  
 
Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och 
företag.  
 
I de fall det är möjligt organiseras undervisningen alltid för samläsning 
över programgränserna för effektivt resursutnyttjande. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Då programmen finns sökbara i samverkansområdet bedöms beslutet inte 
ha några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Placeringsstatistik Högbergsskolan 2022-10-26 
 Kostnad VVS och VF per elev 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Rektor Högbergsskolan 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-11-08 KS/2022:962
  

  
   
  
    

 

Fastställande av programutbud för gymnasieskolan 2023/2024 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2023/2024. 
 
att i och med detta ta VVS och fastighet med inriktning Lärling, Bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktning Plåtslageri lärling samt Fordon- 
och transportprogrammet med inriktning Lastbil och mobila maskiner ur 
utbudet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande programutbud föreslås erbjudas läsåret 2023/2024: 
 

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt 
arbete 

 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad 
 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi 
 El och energiprogrammet 
 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil och 

Transport 
 Försäljnings- och serviceprogrammet med inriktning Lärling 
 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap 
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap 
 Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling 
 Vård- och omsorgsprogrammet 

 
Beslutsmotivering 
VVS och fastighetsprogrammet med inriktning Lärling, Bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktning Plåtslageri lärling och Fordons- 
och transportprogrammet med inriktningen Lastbil och mobila maskiner 
tas bort ur Högbergsskolans programutbud då intresset de senaste åren 
varit inget eller mycket litet. Kostnaden per elev som läser programmen är 
näst intill dubbelt så hög som om eleven skulle läsa programmen hos annan 
huvudman. Om det trots vikande trend i intresse skulle finnas elever som 
önskar läsa de aktuella programmen är det alltså ekonomiskt och 
organisatoriskt mer fördelaktigt om dessa läser programmen hos annan 
huvudman.  Det genomsnittliga elevunderlaget de kommande åren är något 
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lägre än 2022/2023 och bedöms inte ha positiv inverkan på möjligheten att 
erbjuda programmen i egen regi utan att kostnaden per elev blir orimlig. 
Åtgärden är således nödvändig för att minimera risk för återkommande 
underskott med begränsade ekonomiska ramar.  
 
Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering erbjuder samma 
programutbud som läsåret 2022/2023.  
 
Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och företag.  
 
I de fall det är möjligt organiseras undervisningen alltid för samläsning 
över programgränserna för effektivt resursutnyttjande. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Då programmen finns sökbara i samverkansområdet bedöms beslutet inte 
ha några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Placeringsstatistik Högbergsskolan 2022-10-26 
 Kostnad VVS och VF per elev 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Rektor Högbergsskolan 
 

 
I tjänsten  
 
Per Angemo 
Utblidningschef 
Kommunfullmäktige 
 
 



Kostnad VVS och VF per elev

Genomsnitt per år och elev
INSU 45 000kr/elev
Resor 3200 - 3900kr
Logi 13 000-19 000kr/elev
Mat 4000-6400kr
Lärare 359 000kr/år/ 119000kr/elev/år

Total  exkl. lärarkostnad 65 200 kr - 74 300 kr
Total inkl  lärarkostnad/elev 184 200 kr - 193 300 kr

Programkostnad VVS och VF Uppsala kommun103 000 kr
https://www.uppsala.se/contentassets/dd7dfd45f34a4c7facd86c004494f678/4.-ersattningar-pedagogisk-verksamhet-2022.pdf



https://www.uppsala.se/contentassets/dd7dfd45f34a4c7facd86c004494f678/4.-ersattningar-pedagogisk-verksamhet-2022.pdf



Tierp Extern huvudman
Klass Åk 1 Klass Åk 2 Klass Åk 3 TIERP Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 EXTERNA

BA22 22 BA21 22 BA20 18 62 5 4 7 16
BAPL22 BAPLA21 BAPL20 0 0
BF22 6 BF21 3 BF20 8 17 2 3 3 8
EE22 EE21 8 EE20 9 17 12 4 5 21
EK22 23 EK21 24 EK20 30 77 12 6 8 26
ES 0 12 11 3 26
FT22-1 15 15 3 3 2 8
FT22-2 16 16 0
FT-A Personbil FT21A (PER) 9 FT20A  (PER) 8 17 0
FT-B Transport FT21B (TRA) 17 FT20B (TRA) 20 37 0

FT-C Lastbil FT21C (LAS) FT20C (LAS) 2 2 0

FS22 (tidigare HA) 6 6 2 2
HA21 3 HA20 3 6 4 6 10

HT 0 1 2 3
HU 0 1 1 3 5
HV 0 7 4 4 15
IB 0 2 2
IN 0 2 2 4
IM22 34 IM21 11 IM20 åk 3,4 12 57 1 1 2
IM22-A 10 IM21-A 5 IM20-A åk 3,4 1 16 0
IM22-C 9 IM21-C 5 IM20-C åk 3,4 4 18 0
IMV 5 IMV 7 IMV 4 16 1 1
NA22 8 NA21 3 NA20 6 17 8 4 3 15
NB 0 12 6 11 29
RL 0 3 7 10
SA22 16 SA21 3 SA20 31 50 24 10 12 46
TE22 5 TE21 14 TE20 15 34 8 8 8 1 25
VF22 VF21 2 VF20 1 3 3 1 1 5
VO22 8 VO21 15 VO20 4 27 4 3 1 8

Totalt 183 151 176 119 83 84

Elever på 11 nationella program i Tierp av 18 510 287

Total fördelning Åk 1 Åk 2 Åk 3 Tierp Extern huvudman
Antal elever från annan kommun 16 19 20

Andel elever från annan kommun och årskurs 9% 13% 11% Åk 1 Åk 2 Åk 3+4 Andel 

Elever från Tierp i annan kommun 119 83 85 Externa

Andel elever från Tierp i annan kommun 39% 35% 33% 36%

Antal elever IM totalt 110 107 3

Andel elever IM totalt 14% 21% 1%

Antal elever yrkesförberedande 366 225 141

Andel elever yrkesförberedande 46% 44% 49%

Antal elever högskoleförberedande321 178 143

Andel elever högskoleförberedande 40% 35% 50%

GYMNASIESÄRSKOLAN ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 ÅK 4 TOTALT

Individuella programmet 2 2 2 1 7

Nationella programmet 2 5 2 1 10

17

ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 ÅK 4

Externa elever 1 1 2

Statistik gymnasieskolan                                        Läsåret 2022/2023



Kommande årskullar

Skolenhet ÅK 7 ÅK 8 ÅK 9

Gy25 Gy24 Gy23

Aspenskolan 71 81 66

Örbyhus skola 7-9 58 67 63

Centralskolan 58 59 49

Ol Andersskolan 36 41 24

TOTALT 223 248 202

ÅK 7 ÅK 8 ÅK 9

Grundsärskola Tierp 2 2 3
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§ 317 
Dnr KS/2022:978 

(KS) Kvalitetsredovisning Utbildning Tierp läsåret 2021 2022 
 
Beslut 
Utskottet barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 
likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, 
följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen säkerställer 
vi kunskap om vad som leder till framgång. Vårt systematiska 
kvalitetsarbete sammanställs i vår kvalitetsredovisning som innehåller 
den sammanfattande redovisningen på huvudmannanivå, därefter 
kvalitetsredovisningar per skolform på enhetsnivå och slutligen 
Elevhälsans kvalitetsredovisning. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Kvalitetsredovisning Utbildning Tierp läsåret 2021-2022 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-11-11 KS/2022:978
  

  
   
  
    

 

Kvalitetsredovisning utbildning Tierp läsåret 2021-2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 
likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, 
följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen säkerställer vi 
kunskap om vad som leder till framgång. Vårt systematiska kvalitetsarbete 
sammanställs i vår kvalitetsredovisning som innehåller den 
sammanfattande redovisningen på huvudmannanivå, därefter 
kvalitetsredovisningar per skolform på enhetsnivå och slutligen 
Elevhälsans kvalitetsredovisning. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Kvalitetsredovisning Utbildning Tierp läsåret 2021-2022 
 

 
 
I tjänsten  
 
Per Angemo 
Utbildningschef 
Tierps kommun 
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Inledning 

Kvaliteten på Utbildning i Tierp är håller en avsevärt högre nivå än vad som ibland återges i 

media och olika parters sammanställningar.  Det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten 

till gymnasieskolan för våra elever i åk 9, år 2021, ligger precis under genomsnittet i 

jämförbar kommungruppskategori och dessutom bättre än i de flesta av våra grannkommuner. 

De viktade kunskapsresultaten för åk 9 2021 ligger som redovisat i Kolada på plats 192 av 

290 kommuner i riket. För vt 2022 är resultatet något lägre, men följer utvecklingen i 

likartade kommuner. Här kan vi möjligen ana en pandemieffekt. Det är naturligtvis inte bra att 

placera sig på den undre halvan och det finns mycket att fortsätta arbeta med innan resultaten 

är där de bör vara. Ingen av våra skolor är dock i närheten av att resultatmässigt vara bland de 

sämre i Sverige. Rankingar som t ex Lärarförbundets  tar däremot till stor del bland annat 

faktorer som lärares och förskollärares upplevda arbetsvillkor, sjukfrånvaro och andel med 

rätt lärarlegitimation med i beräkningarna. Dessa delar är naturligtvis viktiga faktorer som 

också påverkar elevernas möjlighet att nå högre resultat. Våra lägre värden på dessa områden 

måste tas på allvar och förbättringsarbetet måste ständigt pågå. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Arbetsmiljö, sjuktal och behörighet i förskolan 

Grunden för en hög genomströmning för våra gymnasieelever läggs redan i förskolan. Många 

förskolor i Tierps kommun har under längre tid haft sin verksamhet i tillfälliga lokaler till 

följd av att ordinarie lokaler stängts p g a bristfällig arbetsmiljö. Nu beställs och byggs fem 

nya förskolor för att säkerställa arbetsmiljö och för verksamheten ändamålsenliga lokaler. 

Den satsningen på förskolan är en mycket viktig del i att göra Tierps kommun till en attraktiv 

arbetsgivare och ge förutsättningar för framtida goda kunskapsresultat i grundskola och 

gymnasieskola. Förskolan som under några år dragits med höga sjuktal har sedan början av 

2019 arbetat systematiskt med att förbättra även andra arbetsmiljövillkor än de fysiska och det 

är glädjande att se att sjuktalen, trots pandemi, sjunkit kraftigt. 

Parallellt med detta pågår ett arbete för att höja andelen legitimerade förskollärare och öka 

personaltätheten. Andelen legitimerade är förvisso redan idag i nivå med rikssnittet men vår 

målbild är högre. Verksamheten i våra förskolor håller en hög kvalitet och en modell för 

professionsutveckling är etablerad i förskolan. 

Rektors observationer ligger till grund för grupputvecklingssamtal för att stärka den kollegiala 

dialogen i kombination med individuella medarbetarsamtal. Varje tillfälle fyller en särskild 

funktion och de olika forumen samverkar i en process under året kopplat till kriterier för 

uppdraget. 

Undervisningsskicklighet och behörighet i grundskolan 

Även i grundskolan arbetar vi aktivt för att öka andelen lärare med rätt legitimation. Tjänster 

som är tillsatta med visstidsanställda utan legitimation utlyses och vi arbetar aktivt för att de 

som endast har en mindre del kvar av sin utbildning för att nå behörighet ska kunna utbilda 

sig parallellt med arbete. 

För att stärka det kollegiala lärandet med fokus på undervisningsskicklighet och det som ger 

effekt för eleven i klassrummet har ett systemstöd för undervisningsobservationer 

implementerats för användning av såväl lärare som rektorer. Pandemin har fördröjt det 

storskaliga användandet av detta men det tar nu när restriktionerna lättat fart på riktigt. 

En genomtänkt och tydlig rekryteringsprocess inför tillsättningar av karriärlärare har stärkt 

fokus på undervisningsskicklighet och med en kombination av uppdrag på den egna skolan 

och kommunövergripande uppdrag för spridning till alla våra verksamheter. 

I samverkan med universitet och högskola genomförs och planeras flera olika projekt, över 

alla skolformer, i syfte att öka förankring i forskning och vetenskaplig grund. Bland dessa 

finns både rena kompetensutvecklingsdelar i form av utbildning och mer renodlade 

forskningsprojekt i samverkan. 

Högbergsskolan gymnasiet 

Högbergsskolan är en lugn och trygg skola. Skolan har tolv nationella program, fyra 

högskoleförberedande, åtta yrkesprogram varav tre bedrivs som lärlingsutbildningar. Skolan 

har även ett introduktionsprogram samt olika profiler och inriktningar. På Högbergsskolan 

studerar cirka 550 elever och det arbetar ungefär 75 medarbetare. 

Ett av skolans mål är att alla ska elevhälsoarbeta. Vi ser elevhälsoarbetet som ett verb, dvs 
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något som alla kontinuerligt gör i skolan.Under läsåret har vi aktivt arbetat med att öka det 

hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. 

Under året har arbetet för likvärdig bedömning och betygsättning fortskridit som en insats i 

målet ökad undervisningsskicklighet. Arbetet har bidragit till att en mer likvärdig bedömning 

och betygsättning har uppnåtts inom vissa ämneslag. Det kollegiala samarbetet har genererat 

en högre samsyn. 

Under kommande läsår kommer vi arbeta med fler insatser kopplade mot främjande av 

skolnärvaro då vi ser vikten av närvaro kopplat till prestation i kurserna och högre 

måluppfyllelse. 

Analys utifrån samtliga underlag visar på att andelen elever på yrkesprogrammen som går ut 

med en gymnasieexamen är högre än andelen elever på de högskoleförberedande 

programmen. Vi ser att det är pojkar i högre grad som når examen än flickor, vilket skiljer sig 

från den nationella statistiken. Orsakerna till könsskillnader i skolprestationer kan kanske tills 

viss del kopplas till attityder, inställning och förväntningar på skolan. Med ökad 

individualisering av undervisningen i klassrummet och olika undervisningsformer för att 

fokusera undervisning efter elevernas personlighetsutveckling och förutsättningar kan vara ett 

sätt att ge fler möjlighet att uppnå målen. 

Insatser i digitaliseringsarbetet har bidragit till att kompetensen kring användandet av olika 

digitala forum för kommunikation och undervisning har höjts avsevärt för medarbetare och 

elever. Alla lärare använder den digitala plattformen teams, där eleverna kan ta del av 

planering, uppgifter, lämna in uppgifter och få återkoppling på inlämnade uppgifter. Det 

bidrar till tydlighet och tillgänglighet för eleverna var aktuell information gällande respektive 

kurs finns. 

Vuxenutbildning/SFI 

Genomströmningen god eller mycket god och få elever får ett icke godkänt betyg, vilket bland 

annat beror på att individuella anpassningar görs i stor utsträckning. Avbrotten är fortsatt en 

utmaning. Graviditet och arbete är två vanliga orsaker som verksamheten inte kan påverka, 

däremot är personliga skäl och elevens mående något som kan mötas med anpassningar i både 

undervisning och studieplanering, gärna i samverkan med externa aktörer. 

Elevenkäterna visar på att eleverna är trygga och har ett stort förtroende för verksamheten, 

personalen och undervisningen. 

Under läsåret har det genomförts två gemensamma utvecklingsarbeten i verksamheten, 

språkutvecklande arbetssätt samt betyg och bedömning, ett  arbete som leds av förstelärare. 

Genomförande har haft sin utgångspunkt i pedagogernas undervisning och behov, kopplat till 

aktuell forskning inom respektive område. Rektor har deltagit vid samtliga tillfällen. Utfallet 

har resulterat i en god utvecklingsmiljö där lärare lär av lärare. 

Framtida utmaningar är att utveckla flexibiliteten inom verksamheten, där distansstudier i 

egen regi är det som ligger närmsta till hands. Idag erbjuder vi SFI-distans i egen regi. Men 

behovet finns inom kurser på gymnasial-nivå. Vidare så ska undervisningsskickligheten 

stärkas ytterligare för att möta den heterogena målgruppen genom fortsatt utvecklingsarbetet 

där lärare lär av och genom varandra enlig den arbetsform som växt fram under detta läsår. 

Särskolan - grundsärskola och gymnasiesärskola 

Kvalitetsarbete har skett i samarbete med all personal och alla elever. Elever ges möjlighet att 

påverka undervisningen genom dialog med undervisande lärare kring hur innehållet i kursen 

ska gås igenom och redovisas samt att sätta undervisningsmål och kravnivåer utifrån egna 

förutsättningar. Vårdnadshavare får kontinuerlig information via veckobrev, 

vårdnadshavarträff och vid utvecklingssamtal två gånger per läsår. 
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Under året har arbetet med ökad undervisningsskicklighet fortgått där auskultationer mellan 

kollegor genomförts kontinuerligt. Materialet Bravo Lesson används inom grundsärskolan 

bygger på en tydlig rutin för hur en lektion ska genomföras. De planer som tagits fram vid 

Bravo Lesson lektionen har sedan kopplats till den mall som Centralskolan kallar för SO-3 

lektionen. Det kollegiala lärandet har även innefattat forskningslitteracitet där pedagogiska 

diskussioner genomförts. Arbetslaget har kontinuerligt arbetat med de nya kursplanerna under 

läsåret. 

Digitalisering och likvärdighet 

I förskolan har den digitala kompetensen kartlagts och funnits med som ett utvecklingsområde 

en längre tid. Det finns en utbredd användning där kunskap och intresse finns. För större 

likvärdighet har enligt åtgärdsplanen tillgången till litteratur, analoga/digitala verktyg och 

utbildning ökat genom bl a särskilda IKT- samordnare på varje förskola.  

I syfte att öka möjligheterna att anpassa undervisningen efter elevers individuella behov 

genomfördes under 2021/2022 en satsning som gör att varje elev i våra grundskolor nu har 

tillgång till en egen dator eller Ipad. Detta är en tydlig och nödvändig åtgärd för att kunna 

anpassa undervisningen och ge alla våra elever möjlighet att utvecklas mot högre 

kunskapsresultat. 

Dessutom sker löpande utvecklingsinsatser för att höja den digitala kompetensen och 

tillhandahålla rätt systemstöd där så är lämpligt. 

Det pedagogiska ledarskapet 

Det systematiska kvalitetsarbetet och nulägesanalys tillsammans med Skolverket inför arbetet 

med Samverkan för bästa skola, visade på behovet av ett närmare pedagogiskt ledarskap på 

flera av kommunens skolor. Till följd av det vidtogs åtgärder och rektorsorganisationen 

förändrades 2019/2020. Antalet skolledartjänster förändrades inte men vikten flyttades mot ett 

mer nära och pedagogiskt ledarskap i och med att fler skolor fick en egen rektor och antalet 

biträdande rektorer istället minskades. De positiva effekterna av denna förändring är redan 

tydliga och utvecklingen fortsätter i en positiv riktning. 

Utbildningsverksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och för att 

förstärka det arbetet fortsätter insatserna kring forskningslitteracitet för samtliga skolledare. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Kvalitetsarbetet har fortsatt vidareutvecklats och systemstöd och nya årshjul har tagits fram 

och implementerats. Kvalitetsarbetet sker löpande under året och ska vara ett ständigt inslag 

vid rektorsträffar och i arbetet på enheterna. En del av utvecklingen i detta är att på ett mer 

systematiskt sätt än tidigare även mäta och använda barns, elevers, vårdnadshavares och 

personals upplevda kvalitet i underlagen. Enkäter genomförs nu varje termin, resultaten 

analyseras och åtgärder beslutas, dokumenteras och följs upp i kvalitetsarbetet. Även för detta 

implementeras under året nytt systemstöd för att underlätta arbetet. 

Det systematiska kvalitetsarbetet på vuxenutbildningen bygger på medarbetarnas individuella 

SKA-arbeten, utvärdering av utvecklingsarbete, resultat och enkätsvar från eleverna. 

Övergången till individuella SKA ger ett mycket bredare underlag och samtliga medarbetares 

analyser blir synligare. Delaktigheten ökar och det blir också en mer rättvis bild av 

verksamheten. 

Elevhälsa och specialpedagogisk kompetens 

En nulägesanalys och genomlysning av bemanning i och med ett stort ekonomiskt underskott 

2020 visade att flertalet av våra verksamheter har en brist på specialpedagogisk kompetens 

och att lösningen på allt för många ställen varit att istället anställa elevassistenter utan 

pedagogisk utbildning. Elevassistenter är en viktig resurs för de elever som har ett 
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dokumenterat behov av just den stödinsatsen men i många andra fall är den 

specialpedagogiska kompetensen den som behövs. För att åtgärda detta har vi under 

2021/2022 säkrat att specialpedagogisk kompetens finns att tillgå på alla våra skolor och 

rekryterar nu under 2022 ytterligare sju speciallärare eller specialpedagoger för att ytterligare 

stärka arbetet i alla skolområden. 

Analyser av meritvärden och måluppfyllelse visar att elever med problematiskt hög frånvaro 

också i de allra flesta fall är de som har lägst måluppfyllelse och i flera fall lämnar 

grundskolan helt utan betyg. Bland dessa elever visar analysen att psykisk ohälsa en stor orsak 

till frånvaron. Systemstöd för utredning av problematisk frånvaro är implementerat och under 

året vidareutvecklat. 

I syfte att ytterligare stärka det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet rekryterar vi i 

samverkan med IFO samtidigt ytterligare fem skolkuratorer på heltid. Att med tidiga insatser 

nå elever i risk för psykisk ohälsa eller social problematik, minska antalet ärenden som leder 

till orosanmälan, och samtidigt ge förutsättningar för att på ett bättre sätt också klara 

skolarbetet är målbilden i detta. 

Ett för elevhälsan kommungemensamt utvecklingsprojekt kring just det förebyggande och 

främjande arbetssättet som i och med pandemin tappade fart återupptas också under 2022. 

En samlad barn- och elevhälsoplan för hela utbildningsverksamheten har utarbetats. 

Genomlysning av resurs- och lokalutnyttjande 

Flertalet av de åtgärder som beskrivits ovan kräver också ekonomiska resurser vilket under en 

längre tid varit en begränsning. 

En genomlysning av resurs- och lokalutnyttjande är genomförd och har mynnat ut i en 

redovisning av möjliga åtgärder för att säkra en likvärdig utbildning för alla kommunens 

elever. I den genomlysningen blir det tydligt att kommunens minsta skolor har en i vissa fall 

nästan dubbelt så hög kostnad per elev som större skolor som dessutom har stora 

socioekonomiska utmaningar. Detta i sig omöjliggör en resursfördelning som ger likvärdiga 

möjligheter för alla kommunens elever. I redovisningen fanns förslag som visar på hur en flytt 

av elever från mindre skolor till de större skolor som har kapacitet skulle lösgöra resurser som 

kan användas för att öka likvärdigheten. Det handlar inte om ett ifrågasättande av kvaliteten 

på de mindre skolorna utan om att garantera övriga elevers rätt till en likvärdig utbildning och 

en rättvis resursfördelning. Då vi från tjänsteorganisationens sida är fullt medvetna om de 

olika politiska viljor som finns i frågan valde vi att även tydliggöra vilka resurstillskott som 

krävs för att kompensera för ett eventuellt beslut om att inte förändra skolstrukturen. Delar av 

de redovisade behoven har beslutats politiskt och tilldelats genom tilläggsbudgetering och 

utökad budgetram. 

Enbart ökad resurstilldelning hjälper dock inte för att fullt ut hantera den tydliga 

skolsegregation som finns i Tierps centralort och i Söderfors, och under framväxt i övriga 

skolområden. För att få tillräcklig effekt krävs även förändring av skolstruktur och en 

organisation som stödjer utvecklingsarbetet. De förslag som skrivits fram för att åtgärda detta 

har återremitterats politiskt och arbetet fortsätter därför nu enligt uppdrag. 

Samverkan med näringsliv och samhälle 

En god samverkan med näringsliv och samhälle är alltid önskvärd och alla medarbetare 

uppmuntras att initiera sådana samarbeten. När pandemin nu släppt sitt grepp är vår 

förhoppning att kunna utveckla dessa delar då det är viktigt både för utveckling men också för 

att vi faktiskt behöver få visa allt bra som sker i våra skolor. 

Lägesbild Period Kommentar 

 SKA personal förtrogenhet Vårtermin 2022 Verksamheterna redovisar ett 
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Lägesbild Period Kommentar 

tydligare  och mer utvecklat 
kvalitetsarbetet, med en allt högre 
grad av medverkan från 
personalen. Användningen av 
Stratsys har bidragit till struktur 
och enhetlighet. 

Vårdnadshavare, barn och elever 
medverkar i det systematiska 
kvalitetsarbetet i och med 
genomförandet av 
enkätundersökningar som sedan 
följs upp i föräldramöten, klassråd 
och elevråd. 

 Effekter av pandemin Vårtermin 2022 

I delar av våra verksamheter 
signalerar elever att de upplevt det 
svårare att nå uppsatta mål till följd 
av att ordinarie lärare varit 
frånvarande p g a sjukdom eller 
restriktioner. Under vårterminen 
erbjöds lovskola under påsklovet 
och i juni men intresset från 
eleverna var trots signalerna ovan 
något svalt. Bland de som deltog 
nådde dock flera elever uppsatta 
mål. De begränsningar som 
pandemin medförde påverkade i 
stor utsträckning möjligheterna att 
genomföra de planerade 
insatserna kring auskultation och 
undervisningsskicklighet negativt. 
Det systemstöd som 
implementerats användes inte i 
planerad utsträckning och det 
kollegiala lärandet blev mindre än 
förväntat.  I de fall studieresultaten 
försämrats finns en tydlig koppling 
till hög frånvaro och psykisk ohälsa 
och det är sannolikt att pandemins 
ytterligare begränsat dessa elevers 
möjligheter att lyckas. 
Ovanstående analys ligger till 
grund för beslut om fortsatta 
satsningar på utökade elevhälsa 
med fokus på förebyggande och 
hälsofrämjande insatser. 

 Kontakt vårdnadshavare -
 skola 

Vårtermin 2022 

En god kontakt med 
vårdnadshavare är en viktig del i 
arbetet med såväl trygghet som 
måluppfyllelse.  I 
Skolinspektionens enkät hamnade 
vårdnadshavare på låga värden, 
långt under rikssnittet. För 
förskolan är vårdnadshavarnas 
värdering högre, men det finns 
utrymme för förbättringar. Det 
innebar att detta område fick ett 
ökat fokus under våren, och en 
fråga som har uppmärksammats i 
kvalitetsarbetet. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

  Hög  

Kommentar 

Målet uppfyllt med endast enstaka undantag, då till följd av pandemieffekter och arbetsbelastning. För att öka 
systematiken ytterligare och få ett vassare utvecklingsfokus utifrån olika verksamheters behov bör nya 
verksamhetsspecifika observationsmallar i Bravolessons under kommande läsår tas fram. Detta skulle öka 
användningen och effekten av verktyget. 

 Behörighet lärare   Hög  

Kommentar 

I Tierps kommun arbetar vi aktivt för att öka andelen lärare med rätt legitimation. Tjänster som är tillsatta med 
visstidsanställda utan legitimation utlyses och vi arbetar aktivt för att underlätta för de som endast har en 
mindre del kvar av sin utbildning för att nå behörighet ska kunna göra det parallellt med arbete. 

Under 2021 har det genomförts en översyn av behörighet hos samtlig personal på gymnasieskolan och denna 
fortsätter i samtliga delar av utbildningsverksamheten Tierps kommun under 2022. 

Förskola 

Grunden för en hög genomströmning för våra gymnasieelever läggs redan i förskolan. Många förskolor i Tierps 
kommun har under längre tid haft sin verksamhet i tillfälliga lokaler till följd av att ordinarie lokaler stängts p g a 
bristfällig arbetsmiljö. Nu beställs och byggs fem nya förskolor för att säkerställa arbetsmiljö och för 
verksamheten ändamålsenliga lokaler. Den satsningen på förskolan är en mycket viktig del i att göra Tierps 
kommun till en attraktiv arbetsgivare, rekrytera behöriga medarbetare och ge förutsättningar för framtida goda 
kunskapsresultat i grundskola och gymnasieskola. Förskolan som under några år dragits med höga sjuktal har 
sedan början av 2019 arbetat systematiskt med att förbättra även andra arbetsmiljövillkor än de fysiska och det 
är glädjande att se att sjuktalen, trots pandemi, sjunkit kraftigt. 

Parallellt med detta pågår ett arbete för att höja andelen legitimerade förskollärare och öka personaltätheten. 
Andelen legitimerade är förvisso redan idag i nivå med rikssnittet men vår målbild är högre. Verksamheten i 
våra förskolor håller en hög kvalitet. 

Andelen förskollärare med legitimation: 44% 

Grundskola 

I grundskolan ökar behörigheten, framför allt avseende lärare med pedagogisk högskolexamen. Då kommunen 
har ett flertal mycket små skolenheter är det en mycket stor utmaning att få legitimerade lärare som också 
uteslutande undervisar i ämnen där de har behörighet. Stora felaktigheter har noterats i den data som 
exporterats till SCB från det ny administrativa systemet. Felsökning av detta pågår både internt och hos 
systemleverantör. Den riktiga behörigheten i grundskolan redovisas enligt nedan: 

Andel lärare med  pedagogisk högskoleexamen: 86% 

Andel lärare med legitimation och som undervisar i mist ett ämne där behörighet finns: 65% 

Grundsärskola 

Andel lärare med legitimation: 55% 

Gymnasieskola  

På Gymnasieskolan är behörigheten hög, framför allt i gymnasiegemensamma ämnen och på de 
högskoleförberedande programmen. 

Undervisande lärare i gymnasiegemensamma ämnen är 22 st, 11 män och 11 kvinnor. 100 % av lärarna har 
legitimation. 

Undervisande lärare i programgemensamma ämnen på yrkesprogram är 24 st, 18 män och 6 kvinnor. 46 % av 
lärarna har legitimation. 

Undervisande lärare i grundämnen på introduktionsprogrammet är 12 st, 2 män och 10 kvinnor. 83 % av 
lärarna har legitimation. 

Högbergsskolan har 8 st karriärlärare 

Gymnasiesärskola 
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Andel lärare med legitimation: 88% 

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

Kommentar 

Tjänster som är tillsatta med visstidsanställda utan legitimation utlyses och vi arbetar aktivt för att underlätta för 
de som endast har en mindre del kvar av sin utbildning för att nå behörighet ska kunna göra det parallellt med 
arbete. 

För att stärka det kollegiala lärandet med fokus på undervisningsskicklighet och det som ger effekt för eleven i 
klassrummet har ett systemstöd för undervisningsobservationer implementerats för användning av såväl lärare 
som rektorer. Pandemin har fördröjt det storskaliga användandet av detta men det tar nu när restriktionerna 
lättat fart på riktigt. 

En genomtänkt och tydlig rekryteringsprocess inför tillsättningar av karriärlärare har stärkt fokus på 
undervisningsskicklighet och med en kombination av uppdrag på den egna skolan och kommunövergripande 
uppdrag för spridning till alla våra verksamheter. 

I samverkan med universitet och högskola genomförs och planeras flera olika projekt, över alla skolformer, i 
syfte att öka förankring i forskning och vetenskaplig grund. Bland dessa finns både rena 
kompetensutvecklingsdelar i form av utbildning och mer renodlade forskningsprojekt i samverkan. 

Det finns många exempel på hur olika enheter har arbetat med att utveckla undervisningen, från insatser som 
hanslar om att utveckla användningen av Unikum, förbättra lärmiljöer och skapa en ökad förståelse för 
forskningslitteracitet till utmanande undervisning, formativa arbetssätt, kollegialt lärande lett av karriärlärare och 
etablering av tydliga lektionsmodeller. 

På gymnasiet har flera ämnesövergripande samarbeten har förekommit inom flera områden, speciallärare och 
specialpedagog har deltagit i lektioner för att stötta undervisande lärare att få en tillgänglig lärmiljö, kollegiala 
nätverk, internet och externt samt pedagogiska forum där undervisande lärare träffas för att tillsammans skapa 
en handlingsplan för gruppen/individ utifrån ledning, stimulans och extra anpassningar, en förändrad struktur 
kring den individuella analysen av undervisningen synliggör vad som görs, varför och vad det leder till. 

Inom vuxenutbildningen har det handlat om de redan nämnda inatserna kring språkutvecklande arbetssätt 
samt betyg och bedömning. Kommande år är tillgänglighet i fokus, ett resultat av årets SKA-arbete. 
Målgruppen är heterogen, men den gemensamma nämnaren för de studerande är behovet av individuella 
anpassningar/lösningar. De olika anpassningar/lösningar skiljer sig dock åt och utvecklingsarbetet med fokus 
på tillgänglighet handlar om att hitta lösningar i den ordinarie undervisningen som ger eleverna förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen. 

Hög andel av elever med gymnasieexamen 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Elever som slutför 
gymnasiestudierna enligt 
tänkt plan 

  Hög  

Kommentar 

Andelen elever med gymnasieexamen är i stort sett oförändrad från 2021 (83,2%) till 2022 (82,9%). Andelen 
elever med gymnasieexamen inom yrkesprogrammen (86,6%) är högre än för elever inom 
högskoleprogrammen (79,3%). För andra året i rad ökar andelen pojkar som går ut med en examen inom 3 år. 
Fler pojkar än flickor studerar på yrkesprogrammen. 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Anmälan och utredning av upplevda kränkningar (inklusive diskriminering) sker i ett digitalt system. Systemet 
används av förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
Statistiken används för att analysera kränkningar och diskriminering. Systematisk uppföljning sker i 
rektorsgruppen och trygghetsteamen. Arbetet med kränkningar har ökat medvetenheten om att 



Utbildning, Kvalitetsredovisning 11(17) 
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uppmärksamma och snabbt hantera incidenter. Det återstår ett arbete med att förstå skillnaden mellan svaren i 
elevenkäten, där många flickor ger uttryck för en otrygghet och de relativt få anmälningarna gällande 
diskriminering på grund av kön. 

Ett utvecklingsområde är att korta utredningstiden, ett annat att bedöma om antalet anmälda kränkningar ligger 
på en rimlig nivå. 

 

 Trygghet och studiero   Medel  

Kommentar 

Resultat Skolinspektionens enkät VT22 

Ingen färg = ligger på rikssnitttet 
Gul färg = under rikssnittet 
Grön färg = över rikssnittet 

  Alla Flickor Pojkar 

Åk 5    

Studiero 5,5 5,3 5,8 

Trygghet 8,4 8,1 8,8 
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Åk 8    

Studiero 5,8 5,6 6,1 

Trygghet 7,7 7,2 8,1 

    

År2    

Studiero 5,9 5,8 6,1 

Trygghet 8,1 7,9 8,3 

 

Att studiero ligger på rikssnittet eller högre inom grundskolan är positivt, men att tryggheten jämfört med riket 
minskar med stigande ålder är bekymmersamt. Analys av dessa avvikelser görs på enhetsnivå och aktiviteter 
redovisas i enheternas verksamhetsplaner 2022/2023. 

Värt att notera är att upplevelsen av trygghet och studiero inte nödvändigtvis följs åt. 

Aktiviteterna som genomförts på gymnasiet för att öka elevernas trygghetskänsla på skolan har varit lyckade, 
vilket gör att aktiviteterna fortskrider under kommande läsår. 

Arbetet med ökad trygghet i grundsärskolan börjar i klassrummet där lärare och assistenter skapar relationer 
med eleverna. Det handlar också om att skapa en struktur kring undervisningen. Lärare och assistenter har 
också en tät kontakt med vårdnadshavare vilket också skapar trygghet. 

 Elevers närvaro  3,4  

Kommentar 

Analyser av meritvärden och måluppfyllelse visar att elever med problematiskt hög frånvaro också i de allra 
flesta fall är de som har lägst måluppfyllelse och i flera fall lämnar grundskolan helt utan betyg. Bland dessa 
elever visar analysen att psykisk ohälsa en stor orsak till frånvaron. Systemstöd för utredning av problematisk 
frånvaro är implementerat och under året vidareutvecklat. 

I syfte att ytterligare stärka det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet rekryterar vi i samverkan med 
IFO samtidigt ytterligare fem skolkuratorer på heltid. Att med tidiga insatser nå elever i risk för psykisk ohälsa 
eller social problematik, minska antalet ärenden som leder till orosanmälan, och samtidigt ge förutsättningar för 
att på ett bättre sätt också klara skolarbetet är målbilden i detta. 

Totalt ligger frånvaron i grundskolan på 3,4% vilket är en minskning från föregående läsår. Det finns ett antal 
elever med hög frånvaro över 20%, för dessa gäller att utredningar genomförs. 

 Måluppfyllelse    

Kommentar 

En nulägesanalys och genomlysning av bemanning i och med ett stort ekonomiskt underskott 2020 visade att 
flertalet av våra verksamheter har en brist på specialpedagogisk kompetens och att lösningen på allt för många 
ställen varit att istället anställa elevassistenter utan pedagogisk utbildning. Elevassistenter är en viktig resurs 
för de elever som har ett dokumenterat behov av just den stödinsatsen men i många andra fall är den 
specialpedagogiska kompetensen den som behövs. För att åtgärda detta har vi under 2021/2022 säkrat att 
specialpedagogisk kompetens finns att tillgå på alla våra skolor och rekryterar nu under 2022 ytterligare sju 
speciallärare eller specialpedagoger för att ytterligare stärka arbetet i alla skolområden. . 

I de fall det genomsnittliga meritvärdet sjunkit på våra skolor visar analysen att orsaken är en mindre grupp 
elever med mycket hög frånvaro och till följd av detta inga eller få betyg. Den satsning på utökad elevhälsa 
som genomförts under året bör således fortsätta och om möjligt ytterligare utökas kommande år. 
Sammanställningen av meritvärdet för åk 9 läsåret 2021/2022 visar en tydlig nedgång för elever med utländsk 
bakgrund, i övrigt följer kurvan likartade kommer: 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Ett tydligt utvecklingsområde är matematik, där det trots insatser under flera år är det ämne som har flest 
elever utan betyg. 

Gymnasiet har en positiv utveckling vad gäller yrkesprogrammen 

Examen yrkesprogram 

Examen högskoleförberedande program 

 

 

Inom vuxenutbildningen klarar 90 elever av 140 minst 1 delkurs, vilket ger ett utfall på 65 %. Av de som klarat 
sfi helt finns inga elever från spår 1 (låg utbildningsnivå), däremot har 34 elever klarat minst 1 kurs på spår 1. 
För elever inom spår 2 har genomströmningen varit mycket god. Under läsåret 21/22 har samtliga elever som 
avslutat SFI kunnat påbörja studier på grundläggande nivå inom fyra veckor. 
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Måluppfyllelsen inom särskolan är generellt hög. I grundsärskolan sätts endast betyg om eleven eller elevens 
vårdnadshavare begär det. Elever betygsätts enligt betygsskalan E-A. Eleverna får efter avslutad skolgång ett 
slutbetyg. Efter gymnasiesärskolan får eleven ett gymnasiesärskolebevis som visar vilket program eleven gått 
samt vilka ämnen eller ämnesområden eleven läst. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Meritvärde åk 6  2022-01-01 2022-06-10 

Kommentar 

Meritvärde åk 6: Totalt 243,7 Flickor 257,7 Pojkar 230 

 Meritvärde åk 9  2022-01-01 2022-06-10 

Kommentar 

Meritvärde åk 9: Totalt 203,5 Flickor 213,3 Pojkar 195 

 Andel gymnasieexamen  2022-01-01 2022-06-10 

Kommentar 

Andel elever med gymnasieaexemen 82,9 % 

 
Andel behöriga till 
yrkesprogram 

 2022-01-10 2022-12-31 

Kommentar 

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 82,59% 

Utvecklat och förankrat systematiskt kvalitetsarbete 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av verksamheternas 
kvalitetsredovisningar 

  Hög  

Kommentar 

Verksamheterna redovisar ett tydligare och mer utvecklat kvalitetsarbetet, med en allt högre grad av 
medverkan från personalen. Användningen av Stratsys har bidragit till struktur och enhetlighet, Introduktionen 
av Stratsys har samtidigt krävt en betydande arbetsinsats av rektorer, som en följd av många nya funktioner 
och begrepp i ett nytt system. Brister i funktion i det nyligen implementerade analysverktyget ISTA har medfört 
kvalitetsvariationer i underlag gällande indikatorer och kunskapsresultat som istället fått räknas fram manuellt. 
Utveckling av verktyget sker och samtliga underlag kontrolleras, kompletteras och korrigeras vid behov den 29 
september när officiell statistik publiceras. 

Det fortsatta arbetet behöver fokusera på att förtydliga mål och indikatorer så att de blir lättare att utvärdera. Att 
få till ett bättre fungerande årshjul som ger stöd till verksamheterna är ett annat område som kan förstärka 
kvalitetsarbetet. 

Vårdnadshavare, barn och elever medverkar i det systematiska kvalitetsarbetet i och med genomförandet av 
enkätundersökningar som sedan följs upp i föräldramöten, klassråd och elevråd. 

Arbeta för en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa 

Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande genom att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling 

och hälsa. 

Ett förebyggande arbete innebär att förebygga ohälsa och hinder i lärandet genom att 

identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i 

lärandet. 

Uppdraget är att skapa förutsättningar för att barn och elever når utbildningens mål bland 

annat genom tillgängliga lärmiljöer och ett salutogent förhållningssätt som innebär fokus på 
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friskfaktorer, skyddsfaktorer och det som fungerar. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Kommungemensam Barn- och 
elevhälsoplan upprättad 

  Hög  

Planen ger riktningen för ett hälsofrämjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbete och ska fungera 
tillsammans med en lokal plan som konkret beskriver arbetet på varje skolområde. 

 

Regelbundna 
professionsträffar med 
skolsköterskor, psykologer, 
kuratorer och 
specialpedagoger 

  Hög  

Professionsträffarna syftar till att skapa en likvärdighet på skolområdena och ett tillfälle till kollegialt lärande och 
erfarenhetsutbyte. 

 
Kuratorer för tidiga insatser 
på varje skolområde 

  Hög  

Kuratorerna ska verka iför att "glappet " mellan skola och socialtjänst minskar.  
 
Kuratorerna har ett uppdrag, i tätt samarbete med Individ- och familjeomsorg, att motivera barn och 
vårdnadshavare att söka hjälp och arbeta för att motverka stigma i att söka hjälp. 

 

Förebyggande och främjande 
specialpedagogiskt arbete i 
forskar-lärarsamverkan med 
Uppsala universitet 

  Hög  

Syftet med utbildningsinsatsen är att den specialpedagogiska personalen ska utveckla kunskaper om sin 
yrkesroll, sina arbetsuppgifter samt om främjande och förebyggande arbete genom samtal. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Planen presenteras för hela 
elevhälsan på gemensam 
studiedag 7 juni och fortsatt 
implementering på respektive 
skolområde under hösten 
2022. Karina följer upp arbetet 
på rektorsträffarna. 

 2022-06-13 2022-12-20 

 

Professionsträffar utifrån 
fastställd dagordning 
månadsvis. 

 2022-08-08 2023-05-29 

Dagordningar och minnesanteckningar för varje möte finns på Teams för respektive profession. 

 

Utbildningsinsats för nya 
kuratorer påbörjas 8/8 och 
fortsätter under hösten på 
professionsträffarna. 

 2022-08-08 2022-12-19 

Kuratorerna får en introduktion i skolans organisation, styrdokument och elevhälsans uppdrag vid terminsstart. 
Individ- och familjeomsorg presenterar sina verksamheter. 
 
På professionsträffarna under hösten kommer de olika verksamheterna och presenterar sig för 
kuratorsgruppen. 

 Forskar-lärarsamverkan  2022-09-16 2023-04-11 

Vid sju tillfällen träffar specialpedagogiska gruppen en forskare från Uppsala universitet. för ett 
utvecklingsarbete som syftar till att den specialpedagogiska personalen ska utveckla kunskaper om sin 
yrkesroll, sina arbetsuppgifter samt om främjande och förebyggande arbete genom samtal. Inläsning av viss 
litteratur, boken Förebygga skolsvårigheter, En handbok. (2021) av Maja Lindqvist, Lund: Studentlitteratur, 
köps in av huvudman. Utöver det forskningsartiklar som forskaren sänder till deltagarna.  
 
Samtal om den inlästa litteraturen sker på seminarierna. Deltagarna kommer också att få i uppgift att hålla 
samtal med någon/några kollegor utifrån en lathund med handledningsfrågor som syftar till att 
kollegan/kollegorna hittar sitt/ sina svar genom samtalet.  
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Under utbildningsdagarna kommer deltagarna att öva på samtalsstrukturen utifrån de saker de vill ta upp ifrån 
sina samtal som de har antecknat i en loggbok som de tar med sig till träffarna.  
 
Deltagarna ska också genomföra en observation i ett klassrum/i en barngrupp med fokus på lärmiljön och 
pedagogen samt ha ett efterföljande samtal med pedagogen utifrån den samtalsstruktur som deltagarna har 
övat på. Observationen sker under senare delen av utbildningsinsatsen när deltagarna har blivit lite mer vana 
med samtalsstrukturen. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Utvecklingsområden 

• Utveckling av det systematiskt kvalitetsarbetet, för att öka personal, barn och elevers 

delaktighet, och på sikt också vårdnadshavarnas möjlighet att delta. 

• Det främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbetet behöver förankras i det 

dagliga arbetet.  

• Elevers frånvaro inom grundskola och gymnasium är fortsatt hög, vilket medför att 

eleverna inte når sina mål.  

• Ökat fokus på analys av resultat och betyg med uppföljning av prognoser. 

• Antalet elever som slutar grundskolan med ofullständiga betyg ska minska markant 

kommande år. 

• Sambedömningen över skolor är nödvändig för att dels öka likvärdigheten, dels 

utveckla bedömningskompetensen. 

• Ett ökat fokus på att följa barn och elevers utveckling genom hela 

utbildningsverksamheten, med t.ex. återkopplingar från skolan till förskolan vad gäller 

kartläggningen i förskoleklass, ökad användning av verktyg för att följa eleverna 

genom grundskolan (t.ex. PASS och Kartläggaren) och en utvecklad användning av 

Unikum.  

• Kontakten mellan förskolan/skolan och vårdnadshavarna behöver utvecklas. 

• Fritidshemmen blir mer synliga i kommande kvalitetsredovisningar. 

• Gemensamt arbete för att formulera mål och indikatorer för verksamheten som dels är 

tydliga, dels uppföljningsbara. 

• Insatsen med riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn- och elever med start 

hösten 2022 är ett ambitiöst arbete som kommer att löpa under tre år, och omfatta 

samtliga verksamheter. 

• Påbörjade och planerade förskolor kommer att ge förskoleverksamheten betydligt 

bättre förutsättningar, samtidigt som det innebär förbättringar för vissa skolor. 

• Analys av personal- och vårdnadshavarenkäter och elevers trygghetsenkäter ger 

underlag till diskussioner kring arbetet med trygghet, kränkningar och 

likabehandlingsplaner. 

• Ett grundligt analysarbete av barn- och elevers matematikkunskaper kopplat till 

utveckling av undervisningen behöver genomföras. 

• Rektors synlighet i verksamheten är avgörande för utvecklingen av 

undervisningsskickligheten, med undervisningsobservationer som ett viktigt inslag. 

• Målen kring hög undervisningskicklighet, främjande och förebyggande barn - och 

elevhälsoarbete, hög delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet samt att fler elever 

ska sluta gymnasiet med godkänd examen ligger kvar och gäller samtliga 

verksamheter.  
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Inledning 

Förskoleområde 1 består av sex förskolor. Dessa förskolor finns på fyra olika orter i elva olika 

byggnader. Under hösten flyttar Kyrkbyns fyra avdelningar från sina tre byggnader till en 

nybyggd förskola. Även i Skärplinge byggs en ny förskola där de fyra avdelningar som nu 

finns i tre byggnader kommer att få flytta in kommande år. 

Områdets utvecklingsområden är framtagna dels från de politiska mål kommunen har, men 

även till stor del utifrån de observationer, enkäter, planeringar/utvärderingar och 

medarbetarsamtal som rektor och biträdande rektorer fått del av. 

Det finns en hög nöjdhet hos vårdnadshavarna på alla förskolor. Vi kan dock se att 

medarbetarnas och vårdnadshavarnas bild av frågor kring barnens och föräldrars delaktighet 

och inflytande skiljs åt i enkätsvaren. Orsaken kan vara olika förväntan, eller att det saknas 

information. 

Bedömning av respektive förskola av den omsorgsfulla undervisningen har utgått från 

Skolinspektionens observationsunderlag vid undervisningsbesöken av rektor eller biträdande 

rektor på respektive avdelning. Vi kan se en positiv utveckling då alla avdelningar vid 

observationstillfället befann sig spannet i ganska hög grad till mycket hög grad. Det har skett 

en stor utveckling kring medvetenheten och användandet av det systematiska kvalitetsarbetet, 

men en del utvecklingspotential finns fortfarande kring hur undervisning kan läggas upp 

kopplat till val av metoder. Förskollärarna behöver stärkas i att göra bedömningar utifrån 

läroplansmålen av utbildningen i relation till barns utveckling och lärande. Det finns en väl 

förankrad kultur att inte arbeta med bedömning inom förskolan vilket skapar en osäkerhet 

kring hur det ska gå till. Det behövs en större säkerhet i hur vi kan se att den undervisning 

som väljs/erbjuds gynnar barns lärande och utveckling. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Korttidssjukfrånvaron hos medarbetarna har varit låg i relation till de riktlinjer som covid 

inneburit för närvaron under läsåret, i genomsnitt  8%,  Under samma period har barnen haft 

51% närvaro vilket påverkats av att de inte varit på förskolan vid minsta symtom. 

Medarbetarna har fått ta många samtal med vårdnadshavare som inte förstått allvaret i 

pandemin utan velat lämna sina barn trots symtom. I arbetet med STAMINA kan vi se i 

måttet HRI att arbetsmiljön upplevs generellt från medel till god men att det finns 

utvecklingspotential utifrån olika områden så som t.ex. kommunikation och tydlighet i 

information. Arbetsmiljön har påverkats av pandemin på flera sätt, rädsla för egen sjukdom, 

oförutsägbarhet gällande barns och kollegors närvaro, färre fysiska möten, chefen inte fysiskt 

på plats m.m. För att minska smittspridningen har vikarier sats in i så liten omfattning som 

möjligt under pandemin. Det gör att upplevelsen är att barnens låga närvaro inte avlastat 

ordinarie personal i den omfattningen som siffrorna man kan tolka då man bara ser barnens 

närvaro. Kontakten med vårdnadshavare har inte kunnat genomföras under pandemin som 

planerat. Föräldramöten har inte varit aktuella och utvecklingssamtal har skett via telefon eller 

Teams. "Hallkontakten" har inte heller upprätthållits som vanligt då en stor del av 

verksamheten förlagts utomhus. Trots detta har området en nöjdhet på 90% av de 

vårdnadshavare som valt att svara på föräldraenkäten i våras 

Personalen är delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet genom att varje arbetslag startar 

terminen med en kartläggning av barnens intresse, styrkor och förmågor utifrån observationer 

och samtal med barn och vårdnadshavare. Övriga utgångspunkter är planen mot 

diskriminering och kränkande behandling, föräldraenkäter, värderingsverktyg m.m. Därefter 

skrivs en terminsplanering som följs upp minst en gång per månad för att utvärderas i slutet 

av terminen som grund för kommande avdelningsplanering. Med utgångspunkt från dessa 

tillsammans med kommunens gemensamma verksamhetsplan, personalenkäter, 

medarbetarsamtal, synpunkter och andra underlag görs en bedömning av hela 

förskoleområdets styrkor och utvecklingsområden. Detta blir sedan underlag för 

förskoleområdets lokala plan för utveckling 

Det är en fortsatt hög andel barn som är i behov av särskilt stöd och barn som behöver 

extraordinära insatser. På Kvarnbacken har vi  organiserat så att fyra av barnen som har behov 

av extraordinära insatser barn har tillgång till en egen avdelning med fyra personal. Området 

har ytterligare sex barn som har egen resurspersonal utifrån olika funktionsvariationer samt en 

grupp på en avdelning som även den behöver särskild förstärkning. Specialpedagogerna 

handleder arbetslag kring ytterligare 25 barn som har behov av särskilt stöd i befintlig 

barngrupp. 

I förskoleområdet har var femte barn ett annat förstaspråk än svenska. Genomsnittet har 

sjunkit från 21% till 14%. Barn med annat modersmål är flest på Kvarnbackens förskola med 

57 %. 

Andelen förskollärare närmar sig målet på 66%. Genomsnittet har ökat under året från 39% 

till 50%. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Utvärdering enkäter 

90 % av svaren från vårdnadshavarna 2022 har angett stämmer helt eller stämmer till viss del 

på enkätens påståenden. Det är en ökning med 4% från tidigare mätning 2020. Andelen 

svarande är dock låg vilket är ett område som behöver utvecklas. 

Medarbetarna skattar hur det lyckats med sitt uppdrag mellan 6 och 7 på en skala 1-10. Det är 

inget område som utmärker sig särskilt i resultatet vilket tolkas som om information om 

förskolans uppdrag behöver arbetas med även fortsättningsvis. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Enkät vårdnadshavare: 
Förskola och hem 

  Delvis uppnådd  

Jag upplever att jag får tydlig information om hur det går för mitt barn på utvecklingssamtalet. 

 Enkät medarbetare:   Uppnådd  

Barns delaktighet & Inflytande 
Uppföljning, utvärdering och utveckling. 

 
Enkät vårdnadshavare: 
Delaktighet och inflytande 

  Delvis uppnådd  

Jag upplever att barnen får vara med och bestämma hur det ska vara på förskolan. 
Det betyder att barnen kan påverka och har inflytande över sin dag på förskolan. 
Jag upplever att barnet får ge uttryck för sig själv på förskolan (t.ex. förmedla åsikter, tankar, intressen). 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Återkoppling till 
vårdnadshavarna 

 2022-06-08 2022-08-15 

Respektive förskola presenterar i UNIKUM ett par områden med god nöjdhet och ett par utvecklingsområden 
samt beskriver en plan hur förskolan arbetar vidare med dessa. 

 Återkoppling medarbetarna  2022-06-08 2022-09-30 

Att utifrån resultatet i enkäten från vårdnadshavarna i ledningsgruppen lägga en plan för hur vi ska tydliggöra 
målet: 
Följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar 
tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter. 

 
Återkoppling 
vårdnadshavarna 

 2022-06-08 2022-08-15 

Respektive förskola presenterar i UNIKUM ett par områden med god nöjdhet och ett par utvecklingsområden 
samt beskriver en plan hur förskolan arbetar vidare med dessa. 

Hög undervisningsskicklighet. 

I flera av avdelningarnas utvärderingar motiveras val av arbetssätt och metod med koppling 

till vetenskaplig litteratur eller artiklar. Vi har stor nytta av plattformen Förskoleforum som 

alla medarbetare har tillgång till. Där finns artiklar utifrån forskningsrapporter och litteratur 

lättillgängligt. De avdelningar som redan på vt har börjat planera i UNIKUM dokumenterar 

även metoder/upplägg för undervisningen, gör analyser och justerar metod/material efter 

barnens lärande. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

När det finns en medvetenhet 
hos alla medarbetare kring 
hur undervisning kan läggas 
upp kopplat till val av 
metoder. När alla avdelningar 
använder och dokumenterar 
undervisningsupplägg 
kopplade till aktuell 
vetenskap. 

  Delvis  

Kommentar 

Alla avdelningar kommer under hösten att planera i UNIKUM, där de även dokumenterar metoder/upplägg för 
undervisningen, gör analyser och justerar metod/material efter barnens lärande. 

Begreppet forskningslitteracitet behöver implementeras för en gemensam förståelse. I respektive förskolas 
utvecklingsgrupp lyfts vetenskaplig litteratur för att sedan ha ett kollegialt lärande kring förståelse, 
användbarhet och ställa olika teorier i relation till varandra. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Kompetensutvecklingssatsnin
g på metoden Före Bornholm 
och Språksamtal. Chefen 
observerar 
undervisningstillfällen, följer 
upp och ger feedback på 
avdelningsmöten under 
hösten. Följer upp i 
medarbetarnas individuella 
samtal och 
nivåbedömningssamtal. 

 2022-01-25 2022-12-31 

 

Forskningslitteracitet -
 utvecklingsgrupperna arbetar 
med att  att förstå, värdera 
och använda vetenskaplig 
kunskap genom kollegialt 
lärande och i undervisningen 

 2022-10-03 2023-06-16 

•Förstå forskningens grundläggande principer 
•Värdera forskningens bidrag till den egna kunskapen 

Öka antalet förskollärare på de tre förskolor som har lägst antal 

förskollärare. 

Andelen förskollärare närmar sig målet på 66%. Genomsnittet har ökat under året från 39% 

till 50%. Det behövs ett fortsatt arbete med rekrytering. Två förskollärare kommer tillbaka till 

hösten efter föräldraledighet vilket gör att andelen förstärks ytterligare. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
När andelen förskollärare har 
ökat på dessa förskolor. 

   

Kommentar 

. 

Förskola Andel förskollärare maj 2022 

Enbacken 67% 

Grodan 25% 

Gullvivan 47% 

Kvarnbacken 46% 

Kyrkbyn 47% 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Linnean 70% 

Totalt 50% 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Arbeta för nyrekrytering och 
förstärka initieringen för 
omplacering. 

 2021-08-31 2022-06-30 

Kommentar 

Under läsåret har fyra nya förskollärare rekryteras varav tre börjar sin tjänstgöring ht-22. 

Digitala möjligheter används naturligt i undervisningen för att öka 

möjligheten till lärande. Digitaliseringen fungerar både som ett 

komplement, utgör helt nya möjligheter och bidrar även till en 

effektivisering av arbetet. 

Arbetet utifrån Åtgärdsplan Riktade insatser för förskolans digitalisering Kommunala 

förskolan i Tierp 2022-2025 startar under hösten 2022. Särskilt ansvariga pedagoger per 

förskola valts ut under våren för att tillsammans med arbetslagsledarna driva arbetet utifrån 

åtgärdsplanen. Ledningsgruppen (chefer och arbetslagsledare) har läst litteratur, Digital 

kreativitet, och de digitala resurserna har utökats på förskolorna med bärbar projektor, 

webbägg och dokumentkamera. Förskolans IKT-pedagoger planerar för workshops till hösten. 

Planering i UNIKUM har provats av arbetslagsledarna under våren, vilka även höll i en digital 

gemensam dragning för alla medarbetare på utvärderingsdagen i våras. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Användningen av digitala 
verktyg ökar i många olika 
situationer: pedagogisk 
dokumentation, samarbete, 
förberedelser, planering samt 
i uppföljning av 
undervisningen. 

  Medel  

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Varje förskola tilldelas en till 
två tekniklådor, med bl.a. 
webbmikroskop och robotar, 
utomhuspaket för analog 
programmering per två 
avdelningar 
ochdokumentkamera per två 
avdelningar. 

 2022-05-31 2022-06-30 

Kommentar 

Materialet levererat under vt-22. 

 

Implementering av digitalt 
planeringsverktyg i UNIKUM 
sker under hösten 2022. 
Pedagogisk planering är en 
återkommande del på Apt och 
utvecklingsgrupperna. 

 2022-08-16 2022-12-31 
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Förskollärare gör en bedömning av  utbildningens kvalité i relation till 

barns lärande och utveckling. 

Några avdelningar har i utvärderingen gjort en bedömning av om de ej uppnått, delvis uppnått 

eller uppnått läroplansmålen genom den utbildning de erbjudit i relation till barnens lärande. 

Det finns en väl förankrad kultur att inte bedöma barnen inom förskolan vilket skapar en 

osäkerhet kring hur det ska gå till. För att skapa en lust och säkerhet att våga göra 

bedömningar kommer vi arbeta med frågan på höstens möten med medarbetarna. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Förskollärare gör bedömning 
utifrån läroplansmålen av 
utbildningen i relation till 
barns utveckling och lärande. 

  Delvis  

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Närmaste chef deltar på Apt 
och avdelningsmöten och 
problematiserar begreppet 
bedömning. 

 2022-03-02 2022-12-31 

 

Chefer och Ledningsgrupp tar 
del av Falkenbergs material 
kring bedömning av hur 
verksamheten har lyckats 
med sitt 
undervisningsuppdrag. 

 2022-06-02 2023-06-16 

Hur kan undervisningen eller undervisningsmiljo¨n utvecklas vidare fo¨r samtliga barn? 
 
Hur kan undervisningsmiljo¨n och undervisningen utvecklas fo¨r det enskilda barnet? 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Bedömning av respektive förskola av den omsorgsfulla undervisningen har utgått från 

Skolinspektionens observationsunderlag vid undervisningsbesöken av rektor eller biträdande 

rektor på respektive avdelning. Vi kan se en positiv utveckling av den omsorgsfulla 

undervisningen då alla avdelningar vid observationstillfället befann sig spannet i ganska hög 

grad till mycket hög grad. Framtagandet och användandet av förskolans pedagogiska 

professionsutveckling med struktur och lönematriser har i kombination med återkoppling på 

avdelningarnas planeringar och utvärderingar har haft betydelse för utvecklingen av 

undervisningen. 

Det har skett en tydlig utveckling kring medvetenheten och användandet av det systematiska 

kvalitetsarbetet, men en del utvecklingspotential finns fortfarande kring hur undervisning kan 

läggas upp kopplat till val av metoder. Begreppet forskningslitteracitet behöver 

implementeras för en gemensam förståelse. I respektive förskolas utvecklingsgrupp lyfts 

redan nu vetenskaplig litteratur, men den behöver tydligare kopplas till ett kollegialt lärande 

kring förståelse, användbarhet och att ställa olika teorier i relation till varandra. 

Förskollärarna behöver särskilt stärkas i att göra bedömningar utifrån läroplansmålen av 

utbildningen i relation till barns utveckling och lärande. Det finns en väl förankrad kultur att 

inte arbeta med bedömning inom förskolan vilket skapar en osäkerhet kring hur det ska gå till. 

Det behövs en större säkerhet i hur vi kan se att den undervisning som väljs/erbjuds gynnar 

barns lärande och utveckling. 

90 % av svaren från vårdnadshavarna 2022 har angett stämmer helt eller stämmer till viss del 

på enkätens påståenden. Det är en ökning med 4% från tidigare mätning 2020. Andelen 

svarande är dock låg vilket är ett område som behöver utvecklas. Medarbetarna skattar i 

personalenkäten hur det lyckats med sitt uppdrag mellan 6 och 7 på en skala 1-10. Det är inget 

område som utmärker sig särskilt i deras resultat, vilket tolkas som om information om 

förskolans uppdrag behöver arbetas med även fortsättningsvis. 

Arbetet utifrån Åtgärdsplan Riktade insatser för förskolans digitalisering Kommunala 

förskolan i Tierp 2022-2025 startar under hösten 2022. Särskilt ansvariga pedagoger per 

förskola valts ut under våren för att tillsammans med arbetslagsledarna driva arbetet utifrån 

åtgärdsplanen. Ledningsgruppen (chefer och arbetslagsledare) har läst litteratur, Digital 

kreativitet, och de digitala resurserna har utökats på förskolorna med bärbar projektor, 

webbägg och dokumentkamera. Förskolans IKT-pedagoger planerar för workshops till hösten. 

Planering i UNIKUM har provats av arbetslagsledarna under våren, vilka även höll i en digital 

gemensam dragning för alla medarbetare på utvärderingsdagen i våras. 

Andelen förskollärare närmar sig målet på 66%. Genomsnittet har ökat under året från 39% 

till 50%. Det behövs även fortsättningsvis ett arbete med rekrytering. 

Förskoleområdets sex förskolor befinner sig i elva lokaler. Under hösten kommer kyrkbyns 

förskolas tre lokaler lämnas för att flytta in i en nybyggd förskola. Även i Skärplinge där 

förskolan också befinner sig i tre lokaler har en ny förskola påbörjats med inflytt ht 2023. 
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Inledning 

Förskoleområde 2 består av sex förskolor. Förskolan Vallskoga ligger i Tierp och har fyra 

avdelningar. De befinner sig i provisoriska modulhus men byggstart av nya anpassade lokaler 

har precis påbörjats och planeras vara klart i årsskiftet 2023-2024. I Tierp ligger också 

förskolan Traktorn, två avdelningar, i för förskola ej anpassade lokaler i bottenvåningen på ett 

hyreshus. I Örbyhus ligger förskolan Paletten som har sex avdelningar i anpassa 

förskolelokaler samt förskolan Skogsbacken som har två avdelningar i lokaler i skolan. 

Förskolan Bikupan har två avdelningar och ligger i Vendels skola och Förskolan Tallbacken, 

som ligger i Månkarbo, har tre avdelningar fördelat på två avdelningar i skolan och en 

avdelning i bottenvåningen på intilliggande hyreshus. 

Förskoleområde 2:s prioriterade utvecklingsområden har under året 2021-22 varit 

- Delaktighet och inflytande - demokratiska principer i ett demokratiskt samhälle 

- Det systematiska kvalitetsarbetet SKA 

Båda områdena valdes utifrån de resultat som kommit fram av utvärderingen av föregående 

år. SKA arbetet hade utvecklats stort med nya dokument från rektorsgruppen som stöd i 

utvecklingsarbetet. För att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling har det systematiska 

kvalitetsarbetet funnits kvar som prioriterat område för att ge möjlighet för medarbetarna att 

ytterligare landa i nya dokument och få en systematik i arbetet. 

Utifrån vad vi sett i tidigare resultat så kom vi också fram till att det fanns behov av en mer 

fördjupning i kunskaperna kring barns delaktighet och inflytande. Fokuset har därför under 

året riktats mot demokratiarbete och hur vi i förskolan kan bidra till ett mer demokratisk och 

inkluderande samhälle. 

Något vi är mycket stolta över och där vi sett en stor utveckling är det Grön flagg arbete som 

pågår på alla våra förskolor. Det finns en glädje och stor entusiasm i arbetet där bl.a.återbruk, 

välbefinnande och odling till stor del har varit prioriterat. Många av våra förskolors gårdar har 

under sommaren haft prunkande odlingslådor där barnen har haft stor delaktighet och 

inflytande i val av växter och skötsel av dessa. Det har odlats och experimenterats med olika 

växter allt från blommor till köttbullar. I arbetet har det funnits samarbeten med hemmen som 

bidragit med bl.a. överblivna odlingslådor och fröer. Förskolan Paletten har haft ett samarbete 

med ortens trädgårdsförening som deltagit i undervisningen för att komplettera medarbetarnas 

kunskaper. Alla förskolor planerar nu för att starta upp nya Grön flagg resor med nya mål att 

arbeta mot. 

Barnhälsans arbete som leds av specialpedagogerna har fortgått och varit ett stöd för 

arbetslagen för anpassningar i utbildningen för hela barngrupperna samt på individuell nivå. 

Vi ser ett mer och mer fördjupat kunnande hos medarbetarna gällande anpassning både i 

grupp och individuellt för att ge förutsättningar för alla barns lärande. Specialpedagoger och 

rektorer träffas regelbundet för Barnärendemöten för att tillsammans på olika nivåer stötta och 

leda arbetet med anpassningar och åtgärder. 

Vi har under året haft 25 antal barn som har varit i behov av särskilt stöd eller extra 

anpassningar där arbetet har vägletts av specialpedagoger. Sex avdelningar har under året haft 

extra resurs i grupp för att ge bättre förutsättningar för alla barns rätt till lärande. 

Under vårterminen har samverkan med skolan skett för att verka för en god övergång för de 

barn som ska börja skolan. Medarbetarnas egen skattning i enkätundersökningen, där de 

svarat på frågan om i vilken utsträckning utbildningen på förskolan lyckas samverka på ett 

förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnets 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv, visar att medelvärdet i 2022 års enkät har 

sjunkit till 5,88 i jämförelse med 2020 års medelvärde på 6,68 där lägsta värdet är 0 och 

högsta värden är 10. Den slutsats vi kan göra utifrån utvärderingar är att samarbetet ser 

väldigt olika ut och att det tenderar att vara mer fungerande på de enheter där det sker ett mer 
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dagligt och kontinuerligt samarbete under hela året mellan förskola, skola och fritidshem. 

Detta arbete behöver utvecklas där samverkan och samarbete mellan förskola och skola 

förbättras för att tillsammans skapa en trygg och positiv start som lägger grunden för varje 

barns lärande och hela skolgång. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Medarbetarna har stor aktiv roll i den systematiska kvalitetsarbetet. Varje termin börjar med 

ett kartläggningsarbete där medarbetarna med hjälp av observationer och samtal med barn och 

vårdnadshavare kartlägger varje barns intressen, förmågor och styrkor. Utifrån 

kartläggningen, enkätresultat samt tidigare analyser av utbildningens utvecklingsbehov 

formulerar arbetslaget en terminsplanering med mål och målkriterier för att utifrån 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet planera för kommande målarbete. Under arbetets 

gång dokumenteras, utvärderas och analyseras utbildningen kontinuerligt för att utifrån varje 

barns behov planera för fortsatt lärande. Vårdnadshavare erbjuds samtal för att tillsammans 

med pedagogerna skapa en bild av varje barns trivsel, utveckling  och lärande. 

I slutet av terminen gör arbetslagen en utvärdering utifrån insamlad dokumentation, reflektion 

och analys. Utifrån arbetslagens analyser av utbildningen tillsammans med resultat av enkäter 

och annat insamlat material gör rektorsgruppen en övergripande analys för att se den 

utveckling som skett samt utvecklingsområden till kommande utvecklingsplan. 

Pandemin har fortsatt påverkat oss under året med hög sjukfrånvaro hos medarbetare och 

barn. Statistik visar att sjukfrånvaron i området låg som högst i januari -22 med 14%, men 

sjönk kontinuerligt under terminen till 7% i april månad. Frånvaron har påverkat möjligheten 

att få vikarier vilket har lett till att våra medarbetare ofta har känt en känsla av frustration att 

inte vara fulltaliga i arbetslagen. Detta har haft stor påverkan på våra medarbetare som under 

året har fått kämpat hårt och känslan av otillräcklighet har varit stor. När vi analyserar 

enkätsvar från medarbetarna kan vi vid jämförelse av tidigare enkät se att medarbetarna har 

skattat sitt arbete lägre inom alla områden. Här tror vi att den höga frånvaron och 

medarbetarnas känsla av otillräcklighet har påverkat resultatet. Flera arbetslag uttrycker dock 

att de upplever att det ändå skett en hög grad av undervisning trots hög frånvaro. När 

gemensam planering på avdelningsmöten har gått att genomföra har förutsättningarna för att 

också kunna erbjuda en god undervisning varit högre. 

Vårdnadshavarenkäten visar det motsatta mot medarbetarnas egen bedömning där vi kan 

utläsa en stor nöjdhet över utbildningens utformande gällande normer och värden samt 

omsorg, utveckling och lärande. Vi kan dock i resultaten avläsa att vårdnadshavare inte 

känner fullt ut att de har haft möjlighet till insyn i verksamheten och därmed har deras 

möjlighet till delaktighet i utvärdering av denna påverkats negativt. En analys av detta resultat 

ger funderingar kring om det är pandemin som påverkat vårdnadshavarnas möjlighet till insyn 

och delaktighet då vårdnadshavarnas närvaro på förskolan minimerades under pandemin pga. 

risk för smittspridning. Det har inte heller genomförts några fysiska förskolemöten eller 

trivselträffar för vårdnadshavare vilket kan ha påverkat insyn och delaktighet för hemmen. 

En positiv effekt av pandemin har varit att våra medarbetare idag är mer digitala och 

möjligheterna för samverkan med hemmen, kollegialt lärande och fortbildning har vidgats i 

och med att vi kan träffas digitalt oavsett var vi befinner oss. En annan positiv effekt av 

pandemin är att utomhuspedagogiken har utvecklats med en större medvetenhet hos 

medarbetarna kring undervisning ute. 

Under året har ett systematisk arbete för pedagogisk professionsutveckling genomförts enligt 

årshjul, Rektor och bitr. rektor har genomfört samtal med alla medarbetare både individuellt 

och i grupp för att verka för varje medarbetares individuella professionsutveckling. 

Arbetsmiljöarbetet har skett systematisk utifrån årshjulet i samarbete med 

samverkansrepresentanter och medarbetare. Staminaträffar har varit  återkommande under 
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året för att medarbetarna tillsammans ska ta ansvar för det gemensamma uppdraget. Det sista 

Staminatillfället i maj visar ett HRI värde på i snitt 66 i hela Förskoleområde 2. 

Under året har fem förskollärare valt avsluta sin tjänst hos oss, de flesta pga. sin egen 

familjesituation där de valt att söka arbete i hemkommuner för att förkorta restid till och från 

arbetet. Detta har naturligtvis till viss del påverkat utbildningen och målet är att rekrytera nya 

förskollärare till våra förskolor. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa att arbetet 

leder mot mål både på kort och på lång sikt. 

Läsåret 2021/2022 genomförde vi i förskoleområdet ett fortbildningspaket för utbildning och 

stöd för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Nya SKA dokument implementerades i 

samband med fortbildningen och arbetet gav stor utveckling i området. 

Resultatet visade att det fanns fortsatt behov av fortsätta arbetet, både för att permanenta 

dokumenten och skapa trygghet i användandet av dem men främst att med hjälp av 

systematiken fördjupa reflektions och analysarbetet ytterligare. 

Vi kan idag se att det har skett stora framsteg i kvalitetsarbetet på alla förskolorna. 

Dokumenten har permanentats hos alla och vi ser att dokumentationsarbetet har förbättrats, 

det sker mer fördjupande reflektioner och analyser där analysarbetet nu ger en annan innebörd 

och stöd för att utveckla undervisningen framåt. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 SKA dokument Fo2   Uppnådd  

- När alla arbetslag arbetar utifrån områdets gemensamma SKA dokument som stödjer det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
- SKA dokumenten ligger till grund för reflektion och analys av genomfört arbete samt för utveckling av 
utbildningen. 

Kommentar 

Våra gemensamma dokument för det systematiska kvalitetsarbetet används av alla arbetslag i 
förskoleområdet. Vi ser att en trygghet i användandet har utvecklats vilket har lett till att arbetslagen har skapat 
och utvecklat en större systematik i arbetet. Vi kan se och höra att alla arbetslag nu känner sig mer trygga inför 
varje utvärderingstillfälle där de flesta känner att de under terminens gång har samlat dokumentation, reflektion 
och analyser som ska ligga till grund för utvärdering av den undervisning som har erbjudits under terminen. 
Utvärderingarna visar på en större medvetenhet kring att planering av utbildningen vilar på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet samt att reflektioner och analyser går mer på djupet för att gynna den fortsatta arbetet 
för att förändra det som inte varit gynnsamt samt ta tillvara gynnsamma arbetsmetoder, pedagogiska strategier 
och förhållningssätt. 

 Analys av barns lärande   Delvis uppnådd  

Att det i alla arbetslag tydligt framkommer analys av utfört arbete i relation till barns lärande. 

Kommentar 

Alla arbetslag använder dokumenten som stöd för planering, reflektion, analys för att undervisningen ska ge 
stöd för barns utveckling och lärande. Arbetet med att utveckla detta kommer att fortgå där också enskilda 
lärloggar i  Unikum kan utvecklas ytterligare med fördjupade analyser av varje enskilt barns utveckling och 
lärande. 

 Årshjul   Uppnådd  

När alla arbetslag arbetar utifrån års-hjul 

Kommentar 

Årshjulet visar medarbetarna riktning och skapar systematik i arbetet som hjälper till att skapa en bättre 
arbetsmiljö för våra medarbetare. Årshjulet används konsekvent av medarbetarna under året och vi hör att det 
är till stor hjälp i arbetet. 

Revidering sker årligen och några små justeringar kommer att göras inför kommande läsår. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Planering och utvärdering  2021-09-10 2022-08-31 

Vid avdelningsmöten och enskild planering används dokumenten som stöd för planering, reflektion, analys för 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

undervisningen ska ge stöd för varje enskilt barns utveckling och lärande. 

Kommentar 

Alla arbetslag använder dokumenten som stöd för planering, reflektion, analys vid avdelningsmöten. Detta har 
givit större systematik och fokus på arbetet men framförallt för att ge en positivare utveckling av undervisningen 
som i sin tur ger stöd för varje enskilt barns utveckling och lärande. Vi ser dock att det skiljer något mellan 
avdelningarna hur frekvent framförallt dokumentet för didaktisk planering används. Varje avdelning har hittat 
sina rutiner för användandet av den didaktiska planeringen där några använder dokumentet som stöd för 
dokumentation, reflektion och analys vid varje aktivitetstillfälle medans andra använder dokumentet över längre 
tid för att regelbundet reflektera och analysera aktiviteter som återkommer under en längre tid. Här skiljer det 
sig också i hur frekvent dokumenten används av enskilda pedagoger i planeringen av undervisningen. 

 Samverkan  2021-09-10 2022-08-31 

- Terminsplaneringar, Didaktiska planeringar, Minnesanteckningar från avdelningsmöten skickas till ledning. 
-  Ledning följer arbetet och ger kontinuerlig feedback på arbetslagens arbete. 
- Vägledande samtal från chef och specialpedagog, individuella möten, avdelningsmöten, apt möten, 
medarbetarsamtal. 

Kommentar 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid förskoleenheterna har 
rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn har 
ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att planera, följa upp, 
utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt för en ökad måluppfyllelse. Rektorsgruppen 
har kontinuerligt följt arbetet på varje avdelning och har genom utbildningsbesök och feedback på inskickat 
material varit ett visst stöd för arbetslagen i arbetet med att utforma en utbildning med hög kvalitet för alla barn 
lärande och utveckling. 
Rektorsgruppen har sedan oktober -21 inte varit fulltalig pga av frånvaro vilket har påverkat frekvensen av 
utbildningsbesök, feedback och deltagande vid Apt och avdelningsmöten. Enkätsvar från medarbetare 
angående i vilken utsträckning rektor lyckas att se till att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella 
målen och håller adekvat kvalitét har också sjunkit från ett medelvärde på 7,37 i 2020:s enkätresultat till ett 
medelväder på 5,93 från 2022:s enkätresultat. 

Barns delaktighet och inflytande - demokratiska principer i ett 

demokratiskt samhälle 

Författarna till boken Demokrati! Teori och praktik i förskolan beskriver den värld vi idag 

lever i som komplex, där diskriminering är en del av många människors vardag och där det är 

stora skillnader i människors möjlighet att påverka sina liv och samhälle beroende på de 

normer som råder. Den demokratiska utvecklingen i samhället påverkar hur vi i förskolan 

behöver utveckla demokratiarbetet i utbildningen. Vi ville därför fördjupa tidigare års 

utveckling kring barnens möjlighet till delaktighet och inflytande på förskolan och har under 

året arbetat för att utveckla demokratiarbetet  – demokratiska principer i ett demokratiskt 

samhälle. 

Barnkonventionen är sedan år 2020 svensk lag och §12 Barn har rätt att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör barnet. visar barnen rätt till delaktighet och inflytande i ett 

demokratiskt samhälle. 

Alla förskolor har parallellt med det prioriterade fokusområdet arbetet utifrån Grön flagg vars 

syfte är att ge barn kunskap i deras möjlighet att vara en del i den förändring som behövs för 

en hållbar utveckling. 

Resultatet av arbetet med prioriterat område har varit mycket positivt och haft stor 

genomslagskraft i arbetet på alla förskolor i området. Kunskapen och förståelse kring 

demokratiarbetet i förskola har ökat stort och kommer med stor sannolikhet ge ytterligare 

positiv utveckling av utbildningen under kommande år. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Ökad kunskap och   Uppnådd  
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

medvetenhet kring 
demokratiska principer i ett 
demokratiskt samhälle 

Alla medarbetare påvisar en medvetenhet om och hur delaktighet kan skapas för barn, oberoende ålder och 
verbal förmåga. 
En utbildning där barnen får utöva inflytande och får uppleva värdet av att vara en del av gemenskap. 
 
Demokratiuppdraget är en aktiv del i undervisningen och utbildningen och blir därmed en grund i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Kommentar 

Förhållningsätt, lyhördhet och barnsyn har stor påverkan på vilka förutsättningar barnen ges att vara delaktiga 
och ha inflytande. Kunskaper kring den demokratiska värdegrunden och normers betydelse för demokrati och 
inkludering är också områden vi behöver föra en dialoger om för att kunna göra skillnad för demokratin. Genom 
att kontinuerligt ha en dialog och reflektion tillsammans i arbetslagen möjliggör vi utveckling kring detta. 
Utbildningen som alla medarbetare fått under året har givit många tillfällen för dialog vilket varit mycket positivt 
för utbildningen. Dialogerna har också fortsatt både i det dagliga arbetet och på möten! 
Utvärderingarna visar bl.a. att: 
- samtal och diskussionerna på avdelningsmöten har blivit bättre, 
- arbetslagen har fått nya kunskaper och insikter kring vad demokrati är i förskolan 
- dialogerna i arbetslaget har givit nya infallsvinklar och strategier. 
- förhållningsättet i bemötande av barn har utvecklats och skapat ett klimat där arbetet genomsyras av respekt 
och öppenhet 
- pedagogerna har utvecklat sin förmåga att vara mer inlyssnande 
- pedagogerna har utvecklat sin medvetenhet kring att vara närvarande med barnen och vikten av ett tillåtande 
klimat. 

Dokumentationer i form av bilder och film på avdelningarna har uppmuntrat till samtal tillsammans med barnen, 
där barnen uttrycker vad de tycker om utbildningen och det vi gör tillsammans både genom kroppsspråk och 
verbalt språk. Samtalet är det viktigaste demokratiska redskapet och språkarbetet på förskolorna har haft stort 
utrymme med tex boksamtal, sång och musik, rim och ramsor. 
I samtal med öppna frågor kring vad barn kan bestämma har barnen givits en förståelse kring rätten och 
möjligheten till medbestämmande. 

Miljöernas betydelse för barnens möjlighet till delaktighet och inflytande på sin utbildning har lyfts under året 
och medvetenheten kring detta har ökat på förskolorna. Miljöerna blir mer och mer tillgängliga med bilder och 
aktivitetstavlor som ger tydlighet och hjälper barnen att lättare göra egna val och på det sättet ha inflytande på 
sin utbildning. Utvecklandet av lärandemiljöerna fortsätter för att skapa en tillgänglig och tilltalande lärmiljö där 
materialet är attraktivt för barnen så att det lockar till görande, kommunikation, samspel och lärande. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Kartläggning  2021-09-10 2022-08-31 

Digital enkät till alla medarbetare för att kartlägga nuläge av kunskap samt utbildningsbehov. 

Kommentar 

Alla medarbetare blev inför utbildningsstart inbjudna att enskilt delta i en enkätundersökning där syftet var att 
kartlägga medarbetarnas förståelse och värdering kring barnens delaktighet och inflytande - demokratiska 
principer i ett demokratiskt samhälle. 

Några frågeställningar var hur frekvent samt hur medarbetare vid denna tidpunkt arbetade med att ge barn 
möjlighet att utöva inflytande på sin situation på förskolan och att uppleva värdet av att vara en del av 
gemenskapen. Vi ville också ta reda på hur medarbetare ansåg att demokratiuppdraget kunde bli en aktiv del i 
undervisning och utbildning. 

Det var endast 23 pedagoger som svarade på enkäten vilket var mindre än hälften av tjänstgörande 
medarbetare vid denna tidpunkt. 

Enkäten gav oss ändå en fingervisning kring vad som skulle behöva  prioriteras i den utbildning vi planerade. 
Vi kunde utläsa att främst barnens möjlighet till att vara delaktiga i dialoger samt att pedagogernas 
medvetenhet kring att bejaka barnens erfarenheter i undervisningen behövde utvecklas. 

Enkäten visade att 69,6 % av de svarande skattades sig på en nivå av 3-4, där 1 var lägst och 5 högst, i frågan 
om i hur stor utsträckning vi erbjuder barnen i deras utbildning möjlighet till delaktighet och inflytande som 
lägger grunden för att förstå vad demokrati är. I denna fråga skattade sig 23 % av de svarande på högsta nivå. 

 Fortbildning  2021-09-10 2022-08-31 

- Studiecirkel utifrån boken "Demokrati! Teori och praktik i förskolan" för alla medarbetare i FO2 där en grupp 
träffas regelbundet för att lära tillsammans.                         
- Fortbildningen sker vid fyra tillfällen fördelat under både höst (avdelningsvis) och vårtermin (tvärgrupper) med 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

följande innehåll: 
    - Utbildning och demokrati. 
    - Ett bestående uppdrag i en rörlig värld 
    - Demokrati och normer 
    - Demokratiskt kvalitetsarbete 
    - Det räcken inte med en plan 
- Varje fortbildningstillfälle innehåller föreläsning och grupparbete som avslutas med en återkoppling 

Kommentar 

Fortbildningen genomfördes som planerat där specialpedagog var delaktig i planeringen av utbildningen 
tillsammans med två förskollärare i området som sedan var kursledare under utbildningen. 

Vi upplever att utbildningen var mycket uppskattad och många har uttryckt det positiva i att arbetslaget fått 
möjlighet att tillsammans samtala och reflektera om kursens innehåll och hur kunskaperna kan användas för att 
utveckla utbildningen på avdelningarna för att stimulera barnens lärande. 

Planen var att efter två utbildningstillfällen skapa nya grupper där medarbetarna skulle få möjlighet till reflektion 
och erfarenhetsutbyte med andra pedagoger från andra förskolor för att på det sättet gynna ett kollegialt 
lärande. Efter två utbildningstillfällen och en kort utvärdering beslutade vi att fortsätta utbildningen utan att bilda 
nya grupper då merparten av medarbetarna uttryckte det positiva att delta som arbetslag och att det gynnade 
utbildningen på avdelningen. 

 Utvärdering  2022-03-31 2022-08-31 

Digital enkät för att utvärdera resultat av genomförd fortbildning. 

Kommentar 

Efter avslutad utbildning fick medarbetarna svara på samma enkätfrågor igen. Då vi vid den första enkäten fick 
så få svarande beslutade vi att denna enkät skulle besvaras av arbetslagen. Vi valde detta utifrån att få fler 
engagerade i utvärderingen men kan i efterhand känna att analysen av utbildningens påverkan på utvecklingen 
och kunskaperna blev svåra att exakt få fram. Det var 19 arbetslag av 21 som svarade på enkäten så vi 
uppnådde ändå ett större engagemang hos fler samt i sin tur reflektion tillsammans i arbetslaget kring frågorna. 

Vi kan ändå se en riktning mot större kunskap och medvetenhet kring hur vi arbetar med demokrati, delaktighet 
och inflytande i förskolan. Vi hade dock kunna förvänta oss ytterligare högre resultat men får också ha i 
beaktan att nya kunskaper ger en större självinsikt och reflektion kring arbetet som pågår. I frågan om i hur stor 
utsträckning vi idag erbjuder möjlighet till delaktighet och inflytande som lägger grund till att förstå vad 
demokrati är kan vi se att arbetslagen i den avslutande enkäten har en mer kritisk bedömning där inget 
arbetslag har bedömt att de flera gånger om dagen ger barnen dessa möjligheter vilket fanns i den inledande 
enkäten. 

Grön flagg - lärande för hållbar utveckling. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Grön flagg certifiering   Ja  

Alla förskolor arbetar med lärande för hållbar utveckling utifrån Grön flagg - Håll Sverige rent. 

Kommentar 

Arbetet med Grön flagg har varit mycket framgångsrikt och utvecklande. Utvecklingsområden för 
förskoleområdet har inkluderats i både Grön flagg arbetet och terminsplaneringar vilket har underlättat 
dokumentations och utvärderingsarbetet. Grön flagg arbetet upplägg med planer, dokumentation och 
utvärderingar har också utvecklat struktur och systematik i kvalitetsarbetet. 

  

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Grön flagg resa  2021-09-10 2022-08-31 

Förskolorna påbörjar en ny resa genom att skicka in en plan för arbetet för hållbart lärande. 
Förskolorna arbetar sedan vidare med den plan som de fått godkänt under kommande år. 

Kommentar 

I arbetet med Grön flagg har respektive förskola startat ett Grön flagg råd med representanter från alla 
avdelningar på förskolan. Rådet har haft ett övergripande ansvar att arbetet fortgår under året. 
Förskolan har börjat sin resa genom att skicka in en plan för kommande arbete som beskriver utvalda mål och 
utvecklingsområden. Planen godkänns innan arbetet startar. Under genomförandets gång dokumenteras 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

arbetet som sedan i slutet av läsåret utvärderas. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet har systematiserats och utvecklats under de senaste åren. 

Arbetet kan nu fortgå systematiskt med en förväntan på att fördjupning både av reflektioner 

och analyser sker. Analyser och reflektioner behöver främst fördjupas kring undervisningens 

stöd för varje enskilt barns lärande där dokumentationen sker i varje barns enskilda lärlogg i 

Unikum. ’ 

Skolverket lyfter fram barnrättsperspektivet i hur vi tolkar likvärdighet i förskolan. Detta 

innebär att barn ses om bärare av rättigheter som också lyfts fram i skollagen. Alla barn har 

enligt Skolverket rätt till lika tillgång till undervisning, rätt till lika kvalitet i utbildningen 

samt rätt till kompensatoriska åtgärder som tar hänsyn till alla barns behov. Som en 

fortsättning av förskoleområdets tidigare utvecklingsområde kring hur vi i förskolan kan bidra 

till ett mer demokratisk och inkluderande samhälle, riktar vi nu utvecklingsområdet mot 

likvärdigheten. Alla barn har rätt till en professionell pedagog som driver en god undervisning 

i en stimulerande lärmiljö oavsett var i landet du bor, eller vilken förskola eller avdelning 

barnet har sin placering. 

Under 2021 har en arbetsgrupp för alla förskolor i Tierps kommun tagit fram en åtgärdsplan 

men riktade insatser för skolornas digitalisering. Arbetet med digitalisering har pågått länge 

inom kommunens förskolor där vi kan se många exempel på kreativa och utvecklande 

arbetsmetoder inom digitalisering. Vi kommer nu att ta nästa steg i denna utveckling för att 

digitala verktyg och metoder ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet, bidra till att utveckla 

verksamheten och öka barns lärande. Målet är också att en medveten användning av digitala 

verktyg blir hög och ökar över tid. 
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Inledning 

Förskoleområde 3 består av sex förskolor, tre i Tierps köping och tre i ytterområdet. 

Solgläntans förskola i Söderfors befinner sig i tillfälliga paviljonger och i skolans lokaler, 

byggnation av ny förskola beräknas färdig i början av 2024. Mehede förskola är inrymd i 

skolans lokaler och Regnbågen i Tobo är i stort behov av ökad lokalyta, planering pågår. 

Björkgårdens förskola har befunnit sig i paviljonger i drygt sex år, ingen känd plan för 

permanenta lokaler. Norrskenet i Tierp har lokaler i ett lägenhetskomplex. Humlegården i 

Tierp är den av områdets förskolor som är byggd för förskoleverksamhet. 

Samtliga förskolor är Grön Flagg-certifierade och utvecklingsområden med koppling till 

Agenda 2030-målen planeras, följs upp och utvärderas kontinuerligt i förskolornas 

systematiska kvalitetsarbete. NTA (naturvetenskap och teknik för alla) med förskolans fem 

specifika teman är numera en självklar undervisningsmetod i områdets förskolor. 

De treåriga utvecklingsprojekten inom SBF (samverkan för bästa förskola) avslutades under 

vårterminens sista ledningsgrupp med presentationer av resultat och effekter samt tankar för 

fortsatt utveckling. 

Genom Barnhälsan har samtliga arbetslag deltagit i en språksatsning med flera 

utbildningsdelar och material för lärande både ute och inne. 

Omvärldsspaning med inläsning kring nya sätt att organisera utifrån uppdrag, ansvar och ur 

ett arbetsmiljöperspektiv har pågått på flera nivåer under läsåret, förändring och nytänkande 

har startat. Detsamma gäller ett utvecklingsarbete kring fastare scheman. 

En åtgärdsplan med riktade insatser för förskolans digitalisering har processats fram av en 

utvald arbetsgrupp gällande 2022-2025. 

Områdets mål utgår från våra politiska mål och de utvecklingsbehov vi upptäcker och ser 

genom processen i den pedagogiska professionsutvecklingen, inlämnade dokument och 

genom våra digitala plattformar. Vi ser en ökad förståelse för delarna i SKA, samstämmighet 

och likvärdighet över förskolorna i området. 

Vårdnadshavarenkäten visar en stor nöjdhet överlag och även om svarsfrekvensen är relativt 

låg så uppgår den till samma nivå som föregående enkät. Högst svarsfrekvens fick en av 

områdets flerspråkiga förskolor, vilken låg bland de lägsta vid den förra mätningen. Det 

resultatet fick tydliga åtgärder, som bevisligen fungerade. Både personal och vårdnadshavare 

skattade området förskola och hem högt och samma förhållande gäller området barns 

delaktighet och inflytande, där båda parter önskar lite mer, vilket kan bero på bristande 

kommunikation och dialog kring uppdraget. 

Personalenkätens högsta värden hamnade inom omsorg, utveckling och lärande "förståelse för 

sig själv och sin omvärld", förskola och hem "ett nära och förtroendefullt samarbete" samt 

förskollärares ansvar i utbildningen. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Vår nulägesbild gällande pandemin handlar om en sakta tillbakagång till tidigare 

förhållningssätt gentemot symtom och sjukdomar hos både barn, personal och 

vårdnadshavare. De senaste dryga två åren har inneburit många och långa restriktioner på 

flera plan, vilket påverkat utbildningen i förskolan. Främst har det påverkat alla relationer, att 

inte träffas fysiskt kräver mycket tålamod och förståelse mellan alla parter. Frånvaron bland 

både barn och personal har varit hög i olika skeden av smittspridningen, vilket hindrat ett 

målinriktat och kontinuerligt arbete. Brist på vikarier eller en önskan att minska nya kontakter 

har medfört att personalen tvingats omfördela sig och täcka upp där det fattats. De största 

vinningarna med pandemin har varit att utomhuspedagogiken utvecklats och att gården nu 

blivit ett naturligt rum för lärande samt att den digitala kompetensen ökat överlag. 

Personalen på förskolorna arbetar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet under 

ledning av legitimerade förskollärare. Ledningen tillhandahåller årshjul, underlag och mallar 

som genomgår återkommande revidering och omformning i områdets lednings- och 

samverkansgrupp. Det kollegiala lärandet i barnskötargrupper under ledning av särskilt 

utvalda förskollärare bidrar till en gemensam förståelse och kunskap om uppdraget i sin 

helhet. Ansvarig rektor för dialog kring SKA-arbetet under samtliga delar i årshjulet för den 

pedagogiska professionsutvecklingen. 

Kontakten med vårdnadshavarna sker på daglig basis vid lämning och hämtning, genom 

inlägg via Unikum samt under de återkommande utvecklingssamtalen. Pandemin har 

inneburit fler digitala möten och istället för fysiska förskolemöten med vårdnadshavarna blev 

det hemskickade gedigna PP med all erforderlig information och förskolans uppdrag 

nationellt samt lokala projekt och teman. Kontakten med ledningen sker genom telefon, mejl, 

förskoleråd och under besök på förskolorna. 

I spåren av förskolornas SBF-projekt har vi tillsammans med våra specialpedagoger skapat ett 

språkprojekt, ett utbildningspaket med ett interkulturellt perspektiv för två av våra 

flerspråkiga förskolor, Solgläntan och Regnbågen. Projektet kommer delvis bekostas av 

bidraget för "bättre språkutveckling". 

Flerspråkigheten i områdets förskolor närmar sig 50%, mer exakt 46% under läsåret. Högst 

andel barn är placerade på Björkgården 43% Solgläntan 54%, Regnbågen 55% och 

Norrskenet 94% under våren -22. 

28 av områdets barn har varit i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar och ingått i 

Barnhälsan under året. Varav 6 barn har haft extra resursperson och två resurser har varit till 

grupp. 

De återkommande mätningarna i STAMINA angående hur medarbetarna upplever sin 

arbetsmiljö visar ett HRI-värde på i snitt 61 under läsåret. Värdena pendlar mellan 

mätningarna och speglar det aktuella läget just vid det specifika tillfället. Ett högre värde på 

våren kan generera ett lägre på hösten, allt beroende på lokala förutsättningar och individuella 

behov. 

Antalet legitimerade förskollärare i området har legat på runt 47% under läsåret och en lyckad 

rekrytering under våren ökar antalet på främst två av våra mångkulturella förskolor till hösten. 

För att öka antalet överlag startar en ny rekryteringsprocess i början av höstterminen. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Förskollärare är väl förtrogna med alla delar i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Arbetslagens utvärderingar för vårterminen visar en hög likvärdighet gällande det 

systematiska kvalitetsarbetet. Samtliga använder områdets anvisade dokument enligt årshjulet 

och undervisningen utvärderas utifrån terminsplaneringens prioriterade mål och kriterier. 

Resultaten baseras på pedagogernas kontinuerliga iakttagelser, ofta med konkreta exempel 

och till viss del även med hjälp av matriser. Lokala och den centrala enkäten till 

vårdnadshavare används som underlag till resultatet samt måluppfyllelsen värderas i högre 

utsträckning gentemot konkreta och mätbara målkriterier. Resultatet av vårens 

medarbetarenkät visar att förskollärares ansvar i undervisningen har hamnat bland de tre högst 

värderade frågorna. Under uppföljning, utvärdering och utveckling har riktlinjerna gällande 

att systematiskt följa varje barns lärande och utveckling och att analysera resultaten i syfte att 

utveckla kvaliteten prioriterats högst. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

När vi ser att resultat och 
måluppfyllelse är baserade på 
tydliga underlag och konkreta 
målkriterier samt att analysen 
har en direkt koppling till 
barns lärande och utförd 
undervisning. 

  Delvis uppnådd  

Kommentar 

Läsårets utvärderingar visar en positiv utveckling generellt med lokala behov av fortsatt handledning gällande 
främst tydliga underlag och lokalt behöver även målkriterierna ses över för att bli mätbara. Vi ser att 
Håkanssons fyra analysformer har bidragit till en fördjupad kunskap hos flera arbetslag och undervisningens 
påverkan på lärandet analyseras i högre omfattning. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Skriftliga och muntliga 
återkopplingar av rektor på 
inlämnade SKA-dokument 
under året. 

 2022-01-27 2022-12-31 

Kommentar 

Ledningen återkopplade skriftligt på höstterminens utvärderingar samt muntligt tillsammans med 
terminsplaneringarna under medarbetarsamtalen i grupp inom ramen för den pedagogiska 
professionsutvecklingen. Under hösten -22 ger rektor en återkoppling på vårterminens inlämnade dokument. 

 

Vägledning från rektor under 
de samtal som ingår i den 
pedagogiska 
professionsutvecklingen samt 
under avdelningsvisa 
reflektionsmöten. 

 2022-01-01 2022-08-31 

Kommentar 

Rektor och biträdande rektorer gav muntlig feedback och feedforward på arbetslagens SKA-dokument under 
höstens och vårens enskilda och gruppsamtal samt till viss del även under arbetslagens avdelnings- och 
reflektionsmöten. Aktiviteten fortsätter under hösten -22. 

 
Dela goda exempel inom 
förskolan och området. 

 2022-01-01 2022-12-31 

Kommentar 

Goda exempel delas kontinuerligt i områdets ledningsgrupp, i förskolornas utvecklingsgrupper, 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

samverkansgruppen och i våra nätverksgrupper över områdets förskolor. Till hösten -22 fördjupar vi det 
kollegiala lärandet kring SKA-processen på förskolorna och i området genom delning av arbetslagens 
dokument med tillhörande dialoger i utvecklingsgrupper och i ledningsgruppen. 

Barnen är synliga och delaktiga i arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling. 

Barns delaktighet och inflytande i utbildningen överlag har värderats relativt lågt visar både 

medarbetar- och vårdnadshavarenkäten, i likhet med föregående enkät. Att respektera varje 

barns rätt att uttrycka sina åsikter och att det kommer till uttryck i utbildningen är den riktlinje 

som prioriterats högst. I arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har riktlinjen 

att stimulera barnens samspel, bearbeta konflikter, kompromissa och respektera varandra 

prioriterats högst av medarbetarna under normer och värden. Vårdnadshavarna ger högt betyg 

på frågan att respektera varandra och lite lägre gällande arbetet mot kränkande behandling. 

Här behöver vi synliggöra förskolans arbete tydligare, dock har pandemin hindrat gängse 

möten och dialoger kring utbildningen. Medarbetarenkäten besvarades av flest barnskötare 

denna gång och föregående enkät visade att den gruppen värderar kvaliteten lite lägre. Barns 

röster beskrivs genom olika forum och mötesplatser och precis som tidigare lyfts arbete i små 

grupper av de allra flesta med mycket goda effekter. De äldsta barnen är till viss del synliga 

och delaktiga i handlingsplanerna genom anvisade intervjuer, dock behöver fler arbetslag 

sammanställa och dokumentera resultaten inför arbetet med aktiva åtgärder. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

När vi ser att barns röster 
finns med och hörsammas i 
arbetslagens aktiva åtgärder. 
När det har skapats 
mötesplatser/forum för barn, 
"barnråd" och när 
kontinuerliga observationer 
utifrån diskriminering och 
kränkande behandling pågår. 

  Delvis uppnådd  

Kommentar 

Vi kan hitta barns tankar, vilja och åsikter konkret och tydligt i några arbetslags lokala handlingsplaner. För 
övrigt utgår de planerade åtgärderna från tidigare kartläggningar och pedagogernas observationer. Samtliga 
avdelningar för de äldre barnen har infört och börjat prova barnråd i någon form utifrån likabehandling och 
samtliga, även avdelningarna med de yngsta barnen planerar att utveckla den samtalsformen/mötesplatsen 
under ht-22. Ledningen ska se över rutinen för aktiva åtgärder under kommande höst. Formen med barnåd 
finns etablerat inom Grön Flagg-projekten. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Rektor aktualiserar och driver 
arbetet tillsammans med 
förskolornas pedagogiska 
ledare samt med 
representanterna i områdets 
trygghetsteam. 

 2022-01-27 2022-08-31 

Kommentar 

Dialogen kring barnens röster kopplat till diskriminering och kränkande behandling har kontinuerligt under 
läsåret funnits med i samband med gemensam inläsning i områdets ledningsgrupp och trygghetsteam. 

 

Arbetslagens rutin för arbetet 
med handlingsplanen ses 
över och förtydligas. 

 2022-06-01 2022-12-31 

Kommentar 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

Ledningen ser över rutinen tillsammans med ansvariga pedagoger i trygghetsteamen och i områdets 
ledningsgrupp under hösten -22. 

 

Kontinuerliga gemensamma 
reflektioner kring dilemman 
för att säkra trygga relationer. 

 2022-01-01 2022-08-31 

Kommentar 

Gemensamma reflektioner utifrån dilemman har kontinuerligt använts under läsåret i ledningsgruppen, 
samverkansgruppen, trygghetsteamen och gemensamt på förskolornas arbetsplatsträffar. 

Det bedrivs professionell undervisning av god kvalitet i enlighet med 

förskolans uppdrag. 

Våra indikatorer visar att den professionella undervisningen har utvecklats över tid och 

befinner sig generellt på en relativt hög nivå. Några arbetslag ligger i framkant och några 

behöver kompetenshöjningar i form av ett ökat antal legitimerade förskollärare eller 

kontinuerlig professionshandleding. Med gemensamma krafter och envishet har vi till stora 

delar lyckats implementera och skapa rutiner för en medveten undervisning i tydliga och 

kreativa lärmiljöer. Gemensamma reflektioner utifrån artiklar och litteratur, i ledningsgrupper 

och på arbetsplatsträffar har bidragit till nytänkande kring lärmiljöernas betydelse för barnens 

lärande och pedagogernas arbetsmiljö. Arbetslagen beskriver sina lärmiljöer med engagemang 

och stor förändringsvilja. Dock behöver undervisningen observeras kontinuerligt både inom- 

och utomhus, vilket pandemiåren till viss del förhindrat, men de underlag vi har visar att 

utveckling sker. Enkätresultaten visar samstämmigt de högsta värdena inom omsorg, 

utveckling och lärande samt höga inom förskola och hem. Stor nöjdhet hos vårdnadshavarna. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

När observationer, 
medarbetarsamtal och 
uppföljningar visar 
undervisning i tydliga 
medvetna lärmiljöer utifrån 
beprövad erfarenhet och 
vetenskaplig grund samt när 
dokumentationen visar att 
samtliga arbetslag följer 
kalendariet för grupper och 
ansvar, utveckling sker. 

  Delvis uppnådd  

Kommentar 

Ledningsteamets sammantagna underlag visar ett jämförelsevis ökat undervisningsfokus överlag och utifrån 
läsårets omvärldsspaning och inläsning har tanken kring lärmiljöernas betydelse och särskilt ansvariga 
pedagoger skapat en pedagogisk idé i vårt område. Några av områdets förskolor har förändrat, utvecklat och 
börjat prova ett nytt arbetssätt, andra är i början av en förändring. Det finns koppling till vetenskaplig grund med 
referenser i vårens utvärderingar från samtliga förskolor. Vi följer upp och fortsätter utvecklingsarbetet under 
hösten -22. 

Samtliga förskolor i området följer kalendariet för grupper och ansvar, utvecklingsgrupperna har blivit ett 
naturligt och viktigt inslag för kollegialt lärande och kvalitetsutveckling. 

Förskolornas treåriga utvecklingsprojekt inom SBF avrundades med presentationer av effekter och resultat 
samt med ett avstamp för fortsatt arbete. 

  

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Kollegiala samtal för 
barnskötare under ledning av 
utvalda förskollärare enligt 

 2022-01-27 2022-08-31 



Förskoleområde 3, Kvalitetsredovisning 8(11) 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

framtaget kalendarie. 

Kommentar 

Under läsåret har områdets barnskötare och personal med annan utbildning ingått i grupper under ledning av 
ansvariga förskollärare enligt ett fastställt kalendarie. Innehållet och samtalet i grupperna har utgått från våra 
styrdokument och uppdraget i sin helhet tillsammans med förskolornas lokala utvecklingsprojekt. Det finns 
även ett övergripande nätverk där de ansvariga förskollärarna från våra förskolor träffas fysiskt och digitalt och 
delar erfarenheter och material med varandra. Grupperna kommer att fortsätta under hösten -22 med inläsning 
och reflektioner kring boken "Empatiskt ledarskap - samspel i barngruppen". 

 

Gemensam läsning och 
reflektioner på 
arbetsplatsträffar utifrån 
metodboken "En pedagogisk 
idé - ett undervisande 
förhållningssätt" av Pernilla 
Lörner och Pernilla Malmgren 
Johannesson. 

 2022-01-01 2022-08-31 

Kommentar 

Områdets gemensamma litteratur under läsåret har varit de avslutande och sista kapitlen i "Läsa, skriva och 
räkna i förskolan - ett undervisande förhållningssätt" av Ann S Pihlgren samt under hela våren "En pedagogisk 
idé". Litteraturen har lästs, diskuterats och bearbetats under arbetsplatsträffar och i övriga mötesformer. 

 

Fördjupning i den 
vetenskapliga grunden, öka 
forskningslitteraciteten i 
lednings- och 
utvecklingsgrupper. 

 2022-06-01 2023-06-30 

Kommentar 

I slutet av vt-22 lämnade vi ut Sven Perssons text om forskningslitteracitet till arbetslagsledarna och vi startar 
hösten med reflektioner kring förståelse, värdering och användning av forskning i ledningsgruppen och vidare i 
utvecklingsgrupper och i arbetslagen. 

Åtgärdsplanen för förskolans digitalisering är implementerad och insatser 

pågår utifrån varje förskolas utvecklingsbehov. Digitala verktyg och 

metoder är en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Under våren har speciellt ansvariga pedagoger per förskola valts ut för att driva arbetet utifrån 

åtgärdsplanen. Litteratur har köpts in och de digitala resurserna har utökats med bärbar 

projektor, webbägg och dokumentkamera. En enkät för kartläggning med direkt koppling till 

målen i åtgärdsplanen besvarades av så gott som samtliga anställda under utvärderingsdagen i 

juni. Resultaten visar ett stort behov av tid för lärande och fortbildning i olika former. 

Förskolans IKT-pedagoger planerar för workshops till hösten. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

När vi ser genom 
dokumentation och på digitala 
plattformar att planen är känd 
och att varje arbetslag och 
förskola genomfört en 
kompetenskartläggning och 
startat sin utvecklingsresa. 

  Uppnådd  

Kommentar 

På grund av den digitala enkäten med frågor hämtade från åtgärdsplanen och uppmaningen att besvara 
frågorna i samband med läsning kan vi säga att planen är känd när vi går in i ht -22. De digitalt ansvariga 
pedagogerna har sammanställt de lokala enkäterna och kommit fram till ett nuläge. 

 

När vi ser att digitala verktyg 
används naturligt i 
undervisningen för att öka 

  Delvis uppnådd  
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

möjligheten till lärande samt 
att digitaliseringen fungerar 
både som ett komplement, 
utgör helt nya möjligheter och 
bidrar till en effektivisering av 
arbetet. 

Kommentar 

Den digitala kompetensen har kartlagts och funnits med som utvecklingsområde under en längre tid och vi ser 
ett ständigt ökat lärande. Via våra digitala plattformar, inlämnade SKA-dokument och våra observationer kan vi 
följa användningen. Det finns en utbredd användning där det finns intresse och kunskap. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Rektor, ledningsgrupp och 
ansvariga förskollärare 
initierar och driver 
utvecklingsarbetet på 
enheterna. 

 2022-01-27 2023-06-30 

Kommentar 

Åtgärdsplanen för förskolans digitalisering har funnits med i samtliga grupper och mötesformer under den 
senare delen av vt-22 med uppmaningen att reflektera kring sitt eget, avdelningens och förskolans digitala 
kompetens. De ansvariga pedagogerna har förkovrat sig i de nya digitala verktygen och handleder därefter 
sina kollegor. 

 

Boken "Digital kreativitet - i 
förskolans undervisning" av 
Maria Högberg finns med som 
inläsning och gemensamma 
reflektioner under året. 

 2022-05-01 2022-12-31 

Kommentar 

Litteraturen köptes in till IKT-pedagogerna, ansvariga per förskola och till arbetslagsledarna under senare 
delen av vt-22. Gemensamma reflektioner har startat i ledningsgruppen för området, i IKT-gruppen samt på 
förskolorna. Litteraturen ska tillfalla samtliga arbetslag under hösten. 

 

Den aktuella digitala 
kompetensen med koppling 
till åtgärdsplanen kartläggs 
genom digital enkät. 

 2022-06-01 2022-06-13 

Kommentar 

Enkäten genomfördes under utvärderingsdagen i juni -22 med en relativt hög svarsfrekvens. 

 

Förskolans IKT-pedagoger 
leder workshops under ht-22 
med de nya digitala verktygen 
i fokus parallellt med bland 
annat handledning i tidigare 
utlämnat material, "boxarna". 

 2022-09-27 2022-10-31 

 

Utvalda Gigla-kurser 
genomförs av samtliga 
medarbetare och det 
kollegiala lärandet pågår i 
förskolornas 
utvecklingsgrupper. 

 2022-04-01 2023-06-30 

Kommentar 

Vi återupptar våra tidigare kontinuerliga uppmaningar att genomföra Gigla-kurser för utveckling av den digitala 
kompetensen. 

 

Öka användningen och 
möjligheterna i Unikum för 
planering och uppföljning. 

 2022-04-01 2023-06-30 

Kommentar 

Ledningens "omvärldsspaning" under vt-22 tillsammans med ledningsgruppen har föregått ambitionen att 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

under hösten ta fram, implementera i arbetslagen och börja prova fler delar i Unikum. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Målet att utveckla förskolornas systematiska kvalitetsarbete fortsätter under hösten -22 med 

fokus på att resultat och måluppfyllelse ska baseras på tydliga underlag. Vi kommer att 

initiera och planera för att arbetslagens SKA-dokument ska delas och att gemensamma 

dialoger och reflektioner sker i områdets ledningsgrupp och i förskolornas 

utvecklingsgrupper. 

Barns delaktighet och inflytande hamnar fortsatt i fokus under läsåret beroende på 

enkätsvaren och föregående läsårs mål som delvis har uppnåtts, att barnens delaktighet ska 

synas i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Samtalsforum och mötesplatser 

för barns röster ska etableras i barngrupperna. Rutinen för arbetslagens arbete med aktiva 

åtgärder i de lokala handlingsplanerna ses över och förtydligas. En kartläggning och 

vidareutveckling kring relationen mellan barn och mentor planeras. 

Professionell undervisning och därmed en hög undervisningsskicklighet fokuseras på bred 

front. Årshjulet för den pedagogiska professionsutvecklingen täcker in individuella samtal, 

feedback och feed forward av rektor. Omvärldsspaningen gällande nya hållbara sätt att 

organisera som genomfördes föregående läsår och som utmynnade i att börja prova ett 

arbetssätt från Karlstads kommun fortsätter med "vår pedagogiska idé i Fo3". Här handlar det 

mycket om att flytta fokus från laget till jaget, att enskilda pedagoger bygger upp och ansvarar 

för sin lärmiljö och att barnen roterar i miljöerna. Läsårets arbete med tid för barnen och tid 

med barnen samt tydliga fasta scheman innefattande hela arbetstiden i samråd mellan rektor 

och medarbetare kommer att "klarmarkeras" under hösten. 

En ökad forskningslitteracitet fortsätter med inläsning och gemensamma reflektioner med 

målet att förskolornas undervisning och val av metoder ska utgå från en reflekterad 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

De precis avslutade SBF- projekten fortsätter med ytterligare insatser inom valt 

utvecklingsområde på respektive förskola. Där två av våra flerspråkiga förskolor, Solgläntan 

och Regnbågen går över från effekterna av SBF in i ett utbildningskoncept under ledning av 

våra specialpedagoger, "att främja barns språkutveckling utifrån ett interkulturellt synsätt". 

Åtgärdsplanen med riktade insatser för förskolans digitalisering slutfördes under våren och 

började implementeras tillsammans med en enkät över lokala utvecklingsbehov per förskola. 

Målet blir särskilt prioriterat under kommande läsår. 

Rekrytering av legitimerade förskollärare sker återkommande i en strävan mot målet 66%. 
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Inledning 

Aspenskolan är en F-9- skola (förskoleklass, grundskola, fritidshem). 

Aspenskolan har drygt 500 elever. Under läsåret 21/22 omsatte skolan 100 elever - som 

endera flyttade in- eller ut i klasserna. Det är en sådan omfattning av förändrade 

klasser/grupper att det kan påverka de slutsatser vi drar av resultaten - både 

kunskapsresultaten och andra värden vi mäter. 

Kvalitetsarbetet utgår från skolledningens verksamhetsplan och påföljande 

ledningsdeklaration samt de verksamhetsplaner som görs i arbetslagen läsårsvis. Vi involverar 

eleverna i olika frågor men kan se i enkätsvar att vi inte alltid når fram - vi behöver beskriva 

och tala högt om inflytande- och demokratibegreppen. I det kollegiala lärandet är betyg och 

bedömning en rubrik som vi haft under lång tid och som nu är högaktuellt med nya kursplaner 

och kriterier för bedömning. Elevhälsoarbetet bedöms ha en god samverkan mellan teamet 

och pedagoger som gynnar eleverna. Förstärkning med ytterligare en kurator väntas i höst. 

Skolledningen tillämpar ett tillitsfullt ledarskap vilket leder till delaktighet samt kräver mod 

och en god kommunikation - även detta är färskvaror som måste återerövras! 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Under läsåret 21/22 har Aspenskolan arbetat hårt med att hålla uppe den trend av ökad 

måluppfyllelse som vi sett tidigare. Om vi endast tittar på medelvärdet av meritvärden på åk 9 

så har vi inte lyckats med det! Tittar vi däremot på dessa elevers tidigare resultat ser vi en en 

ökning! Vi analyserar att det ändå finns ett antal elever som vi inte lyckats motivera 

tillräckligt för de ska vilja nå så långt det är möjligt. Det är däremot elever med ursprung i 

andra länder och även elever som varit i svårigheter som ökat sin måluppfyllelse. Resultaten i 

våra yngsta årskurser är noggrant kartlagda och analyserade och vi ser en sämre 

måluppfyllelse i matematik. Vi har därför gått med i Minerva som är en forskningsstudie i två 

delar - PAX för ökad arbetsro och "Count on me"  för matematik. 

Vi har en gedigen plattform för kollegialt lärande. Efter vi planerat inriktningen så planerar 

och genomför karriärlärarna detta. Under året har fokus varit på de nya kursplanerna och vad 

de innebär för ändringar i hur vi ska tänka kring betyg och bedömning. Detta är ett etablerat 

och naturligt samarbete för utveckling. 

Vi har haft fler fall av allvarlig psykisk ohälsa hos elever - främst hos pojkar. Det har 

stundtals varit riktigt besvärligt - där vi lyckats vända svårigheterna kan vi peka på bra 

samarbete mellan BUP, socialtjänsten, familjen och skolan. 

Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare visade att de önskar mer/bättre? information från 

skolan. Detta innebär att vi kommer att återta detta mål i kommande verksamhetsplan samt 

utreda vad detta kan betyda. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

  Hög  

Kommentar 

Skolledningen har besökt klassrummen och lärarna men behöver förbättra systematiken kring detta. Lärarna 
ska också auskultera hos varandra - lärarna på Aspenskolan auskulterar hos varandra eller hos en lärare från 
Kyrkskolan  Även här behöver vi förbättra systematiken men också dynamiken, vilket detta skapar möjligheter 
för. Den lilla skolan behöver den stora - och tvärt om. 

 Behörighet lärare   Hög  

Kommentar 

Under året har vi ökat andelen legitimerade lärare genom några bra rekryteringar. Vi har flera lärare som är 
under utbildning. Inför hösten kärvar det till sig tyvärr då den legitimerade musikläraren flyttat till Stockholm och 
den legitimerade läraren i tyska väljer studier i annan stad. Just de ämnena är två av de ämnen som är svåra 
att rekrytera. 

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

Kommentar 

Vi har genom hela läsåret, tillsammans med karriärlärarna i området, planerat och drivit  aktiviteter som ska 
stödja arbetet med att utveckla undervisningen. 

Dessa har bestått av: 

- Klasskonferenser i samverkan med elevhälsan ger en grund vad som behöver utvecklas i undervisningen för 
respektive klass. 

- Kollegialt lärande med de indikatorer vi tror på kan påverka undervisningskvalitet. 

- Mentorskap för nya lärare 

- Särskild mötesserie för nyanställda - som inte behöver vara nyutbildade - för att kunna sprida vår huvudtes 
kring utmanande undervisning 

- Efter höstterminen samlade vi in lärarnas egna reflektioner om hur de utvecklat undervisningen. 

Vi har genomfört det vi planerat, men anser oss långt i från färdig, då en snubbeltråd varit pandemin där vi 
hållit isär våra skolor och hänvisat till Teams. 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Sammantaget under läsåret har 66 anmälningar om kränkande behandling gjorts. Några av dem är inte 
avslutade vilket det delvis finns rimliga anledningar till. Vi behöver bli bättre på att påminna varandra om att 
avsluta ärendena samt att själva processen sker under 4-6 veckor. Det senare har vi blivit bättre på. 

Många anmälningar är kopplade till några klasser vilket det finns rimliga anledningar till och där insatser gjorts 
under läsåret med goda resultat. 

De flesta situationer sker på raster, i korridorer/kapprum och på lektioner. 

Det är övervägande pojkar som upplever att de blir kränkta. 

Fem av anmälningarna har samband med diskrimineringsgrunderna, tre etnisk tillhörighet, en sexuell läggning 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

samt en utifrån ålder. De flesta anmälningar är av verbal karaktär, tätt följd av fysisk karaktär. Resultaten följer i 
stora drag förra läsårets karaktär på anmälningar. Den språkbrukssatsning som gjordes utifrån förra läsårets 
liknande resultat behöver vi göra ett kraftfullare omtag kring. 

Att utveckla elevers lärande genom en utmanande undervisning. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Betyg/bedömningar/nationella 
prov/bedömningsstöd/kartläg
garen/enkäter 

   

Höja antalet behöriga till gymnasiet. 
Förbättra måluppfyllelse samt meritvärde. 

Kommentar 

Under läsåret 21/22 har Aspenskolan arbetat hårt med att hålla uppe den trend av ökad måluppfyllelse som vi 
sett tidigare. Om vi endast tittar på medelvärdet av meritvärden på åk 9 så har vi inte lyckats med det! Tittar vi 
däremot på dessa elevers tidigare resultat ser vi en en ökning! Vi analyserar att det ändå finns ett antal elever 
som vi inte lyckats motivera tillräckligt för de ska vilja nå så långt det är möjligt. Det är däremot elever med 
ursprung i andra länder och även elever som varit i svårigheter som ökat sin måluppfyllelse. Resultaten i våra 
yngsta årskurser är noggrant kartlagda och analyserade och vi ser en sämre måluppfyllelse i matematik. 

När man tittar på måluppfyllelsen i kärnämnena för hela skolan så har matematik tätt följt av engelska lägre 
måluppfyllelse än svenska. Skillnaden mellan pojkar och flickor är störst i svenska och engelska, där betydligt 
färre pojkar når måluppfyllelsen i ämnena. I matematik är skillnaden mycket liten mellan pojkar och flickor. 

Alla klassers meritvärde åk 6-9 visar att 8 klasser pekar på en uppåtgående trend och 4 klasser på en 
nedåtgående trend. Det senare behöver vi särskilt följa- insatser är redan planerade. Flickor har, förutom i 2 
klasser, högre meritvärden än pojkarna! I några av klasserna är skillnaden stor. Det behöver vi utreda vidare. 

Vad gäller nationella proven i matematik så sätter vi generellt högre betyg jämfört med provbetyget. Orsaken till 
detta är att vi efter proven sätter in åtgärder samt att eleverna klarar sommarskolan. 

Antalet obehöriga elever till gymnasiet blev 12 st. Hälften av dem finns det  en rimlig anledning till då de faller 
under definitionen nyanlända. Några av dem lyckades ändå arbeta ihop flera betyg och dessutom höjde 
flertalet sitt meritvärde från hösttermin-21 till vårtermin-22. Den andra hälften har vi helt enkelt misslyckats 
med. I analysen kring dem kan vi se att många insatser gjorts, men ändå har vi inte lyckats motivera tillräckligt 
för att de ska vilja nå så långt som möjligt. 

 Medarbetarsamtal/lönesamtal    

Kommentar 

Vi har genomfört samtalen enligt årshjulet. Vi har arbetat för att förbättra kopplingen mellan ett givande 
medarbetarsamtal och ett lönesamtal som får läraren att (vilja) utvecklas. Vår analys är att det är graden av tillit 
som avgör, mer än olika kriterier, om samtalet blir vad vi vill att de ska bli. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Auskultation  2021-08-09 2022-06-17 

Auskultation genomförs mellan lärarpar och utgår från de tre framgångsfaktorer för en utmanande 
undervisning: 
Emotionellt stöd 
Inlärningsstöd 
Klassrumsorganisation 

Kommentar 

Lärarna på Aspenskolan har auskulterat hos varandra utifrån perspektiven emotionellt stöd, inlärningsstöd och 
klassrumsorganisation. Vi behöver förbättra systematiken men också dynamiken för ytterligare kvalitetshöjning. 
För att skapa detta så auskulterar  lärare  i ett utbyte mellan Aspenskolan och Kyrkskolan. 

 Mellan/högstadiesatsning  2022-02-28 2022-06-17 

Ansvarig lärare för satsningen tillsammans med mentorer/eht/skolledning specificerar de 
områden/ämnen/elever som  är i behov av insatser. 

Kommentar 

Vi har försökt rekrytera en speciallärare. Då vi inte lyckats med det valde vi att använda resurserna till en 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

satsning på, framförallt, högstadiet. En erfaren lärare gav extra  stöd till enskilda elever i de verkligt avskalade 
behoven och hade direkt betydelse för att några ytterligare elever lyckades nå behörighet till gymnasiet. 

 Klasskonferenser  2022-01-10 2022-06-17 

Kontinuerliga fördjupade avstämningar kring varje elevs läge/resultat där mentorer/eht/skolledning deltar 

Kommentar 

Det har genomförts fördjupade avstämningar för varje elev vad gäller läge/resultat där mentorer/eht/skolledning 
deltar. Dessa konferenser skapar förutsättningar för rätt insatser inom rimlig tidsrymd och har visat sig ha stor 
betydelse i ökad måluppfyllelse. 

 Kollegialt lärande  2022-01-10 2022-06-17 

Det kollegiala lärandet drivs av karriärlärare och de områden vi fokuserar på är; nya kursplaner och 
betyg/bedömning 

Kommentar 

Under läsåret har vi, tillsammans med karriärlärarna i området, planerat och drivit aktiviteter som ska stödja 
arbetet med att utveckla undervisningen där mötesserier med fokus på nya kursplaner samt på betyg och 
bedömning genomförts. 

Karriärlärarna har lett grupper, dels utifrån vilka stadier lärarna undervisar i dels utifrån vilka ämnen de 
undervisar i, och där gått igenom de nya kursplanerna och tillsammans diskuterat vilka förändringar som 
behöver ske i undervisningen. Vi konstaterar att dessa möten stärkt lärarna i sin yrkesprofession. 

Sambedömning har pågått under hela året - både inom det kollegiala lärandet men också alltmer som en 
naturlig del i lärarens uppdrag. Detta är vi stolta över. 

Karriärlärarna har också lett grupper, organiserade på samma sätt som beskrivits ovan, i betyg och 
bedömning. Vi ser fortsatt behov av dessa diskussioner då detta är en färskvara 

 Lågstadiesatsning  2022-01-10 2022-06-17 

Kontinuerliga möten där ansvarig lärare för lågstadiesatsningen samlar samtliga inblandade 
lärare/eht/skolledning för att återge nuläge och insatser. 

Kommentar 

Ansvarig lärare för lågstadiesatsningen samlar samtliga inblandade lärare/eht/skolledning för att återge nuläge 
och insatser. Läraren arbetar också på plats dels med elever och dels med handledning till lärarna. Detta 
arbete har visat sig gett goda resultat i ökat måluppfyllelse för eleverna samt ökad yrkesskicklighet bland 
lärarna. 

  

Detta ingår i lågstadiesatsningen: 

• - Hjälper pedagogerna genomföra bedömningsstödet 

• - Handleder lärarna i genomförandet 

• -Sambedömning med/mellan berörda lärare 

• - Sammanställer resultaten för området terminsvis 

• - Analyserar och dokumenterar resultaten 

• - Återkopplar till elevhälsoteam, arbetslag och skolledning 

• - Arbetar med eleverna och tränar på det som testerna visat 

• - Handleder lärare efter behov  

 Lektionsbesök av skolledare  2022-01-10 2022-06-17 

Besök utifrån; 
Emotionellt stöd 
Inlärningsstöd 
Klassrumsorganisation 

Kommentar 

Skolledningen har besökt klassrummen och lärarna utifrån perspektiven, emotionellt stöd, strukturellt stöd samt 
pedagogiskt stöd, men behöver förbättra systematiken kring detta. Lärarna ska också auskultera hos varandra 
- lärarna på Aspenskolan auskulterar hos varandra eller hos en lärare från Kyrkskolan  Även här behöver vi 
förbättra systematiken men också dynamiken, vilket detta skapar möjligheter för. Den lilla skolan behöver den 
stora - och tvärt om. 
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Skapa en reflekterande organisation 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Ta del av och reflektera kring 
arbetslagens protokoll och 
utvärderingar. 

   

Utvärderingar gäller såväl de utvärderingar som görs enskilt, i grupp och på organisationsnivå. 

Kommentar 

Att ta del av arbetslagens protokoll och utvärderingar är en viktigt förutsättning för att lärare ska kunna få 
återkoppling, vi visar intresse och engagemang för varandras uppdrag och hur frågor uppfattas när vi inte kan 
ha direkt kommunikation, med alla i varje fråga. 

 
De frågor vi får är relevanta 
eftersom de redan är tänkta. 

   

Kommentar 

Här kan vi se en betydlig förbättring hos samtliga. Lärarna har på individ- och gruppnivå hittat arbetssätt som 
gynnar utvecklingen 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Skapa tid i scheman, i 
kalendariet och i alla möten 
för reflektion. 

 2022-01-10 2022-06-17 

Kommentar 

Detta område har varit i fokus för oss i pandemitider.  Reflektion kan tyckas vara en mjuk fråga men den är lika 
viktig att involvera i arbetsorganisationen - för att de ska hända måste vi lägga in möjlighet i alla möten, i 
kalendariet och i scheman. 

Under pandemin har vi skapat nya plattformar för möten och reflektion då vi under pandemin, som vi reglerat 
hårt när det gäller att träffas i det verkliga livet, träffats på Teams. Trots detta kan vi konstatera att reflektioner 
på ett djupare plan varit svåra att uppnå. Några lärare vittnar dock att dessa möte, via Teams, har i vissa fall 
skapat en bättre och tätare kontakt med vårdnadshavare. Såklart ser vi fram mot fysiska möten för en mer 
fördjupad reflektion men kommer också att behålla möten på Teams, framförallt med vårdnadshavare, i större 
utsträckning än innan pandemin. 

 
Utbilda förstelärare och 
arbetslagsledare 

 2022-01-10 2022-06-17 

Utbilda och diskutera med hur förstelärare och arbetslagsledare stödjer utvecklingen mot en mer reflekterande 
organisation. 

Kommentar 

Vi utbildar och möter regelbundet såväl förstelärare som arbetslagsledare - vi involverar dem djupt i 
planeringar. Det ger den tillit vi gemensamt behöver för att implementera de ämnen vi vill sprida vidare i vår 
organisation. 

 
Skolledning föregår med gott 
exempel. 

 2022-01-10 2022-06-17 

Skolledning föregår med gott exempel genom att själva skapa tid för reflektion, såväl egen som i grupp. 

Kommentar 

Vi föregår med gott exempel genom att lägga in detta i våra egna kalendrar - enskilt och tillsammans. Detta är 
inte lätt att genomföra då verkligenheten tränger sig på och vi samtidigt vill ha dörrar öppna och ge 
lättillgänglighet. Särskilt knepigt har det varit under pandemin då vi inte kunnat visa upp oss som goda 
exempel. 

Utveckla elevhälsans fokus mot förebyggande och hälsofrämjande 

arbete 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Kommunens elevenkät    
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Höja index från 4.4 - hur elever upplever att personal från eht frågar om deras skola- och livssituation. 

Kommentar 

Då kommunens enkätfrågor redigerats något under våren så stämmer inte den fråga vi ställde som indikator. Vi 
kan utläsa av enkätsvaren att 55 % av de yngre eleverna upplevde att de ganska lätt eller mycket lätt fick hjälp 
av elevhälsan. Hos de äldre eleverna i åk 7-9 svarade 43 % att de ganska lätt eller mycket lätt fick hjälp av 
elevhälsan. Inför kommande läsår är elevhälsoteamet utökat och det kommer att märkas i förbättrad 
tillgänglighet. Under pandemin fick inte någon personal jobba på två skolor samma dag och det gjorde 
naturligtvis att det blev en fördröjning av kontakten. Det som fungerat utan avbrott är det vi kallar 
"lågstadiesatsningen", se beskrivning under 3.3. 

 Elevhälsoteam    

Framåtskridande arbete kring elever. 

Kommentar 

Elevhälsoarbetet bedöms ha en god samverkan mellan teamet och pedagoger som gynnar eleverna. 
Förstärkning med ytterligare en kurator väntas i höst. Vi behöver dock höja kvaliteten och framdriften genom att 
skapa rutiner angående utredningar och kartläggningar. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Synliggöra elevhälsoteamet  2022-01-10 2022-06-17 

Personalen inleder varje termin med att besöka samtliga klasser där de presenterar sig och beskriver sina 
uppdrag. 

Kommentar 

För att synliggöra elevhälsoteamet och dess arbete och uppdrag har de arbetat enligt följande: 

Alla professioner i elevhälsan besöker samtliga klasser inledningsvis på terminerna för att presentera sig samt 
beskriva vad de arbetar med. 

Elevhälsoteamet deltar i föräldramöten. 

Elevhälsoteamet deltar i arbetslagsmöten. 

Elevhälsoteamet rör sig i korridorer och arbetar elevnära. 

Under pandemin har vi inte kunnat välkomna vårdnadshavare till föräldramöten, inte heller genomfört fysiska 
möten där många deltar. Men ambitionen har funnits för detta arbete och elevhälsoteamet har delvis fått hitta 
nya vägar, som till exempel deltagit via teams på möten. 

 
Aktiva och tillgängliga i 
elevhälsoteamet 

 2022-01-10 2022-06-17 

Personalen i elevhälsoteamet är tillgängliga för såväl elever som för personal samt att de aktivt deltar i det 
dagliga arbetet kring eleverna. 

 
Skapa rutiner angående 
utredningar/kartläggningar 

 2022-01-10 2022-06-17 

Vi skapar rutiner för hur arbetet kring elever som är i någon form av utredning/kartläggning ska fortlöpa, såväl 
skyndsamt som utifrån behov. 

Kommentar 

Vi behöver ytterligare förstärka våra rutiner för hur arbetet kring elever som är i någon form av utredning ska 
fortlöpa, såväl skyndsamt som utifrån behov. Inför nästa läsår kommer vi förstärka våra mötesrutiner där vi, 
förutom våra träffar varannan fredag, kommer att träffas en gång/månad för att specifikt diskutera 
utredningar/kartläggningar. Vi behöver också bli bättre på att granska och problematisera resultaten samt att 
delge till de som är berörda. 

 Lilla elevhälsoteamet  2022-01-10 2022-06-10 

Samtliga professioner i elevhälsoteamet träffas för att planera arbetet kring eleverna. 

Kommentar 

Samtliga professioner i elevhälsoteamet träffas för att planera arbetet kring eleverna. Vid dessa tillfällen kan 
även lärare komma eller bjudas in för samverkan kring eleverna. Dessa möten ser vi som mycket viktiga för att 
få en framdrift i det elevnära arbetet. 

 Klasskonferenser  2022-01-10 2022-06-17 

Elevhälsoteamet deltar i klasskonferenser. 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

Kommentar 

Samtliga i elevhälsoteamet har deltagit i klasskonferenser. Detta har varit mycket viktigt och ibland avgörande i 
arbetet kring eleverna och en viktig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

 Arbetslagsmöten  2022-01-10 2022-06-17 

Elevhälsoteamet deltar på arbetslagsmöten. 

Kommentar 

Elevhälsoteamet har deltagit på arbetslagsmöten dels för att implementera elevhälsoplanen dels för viss 
handledning i arbete kring elever. 

 Elevhälsoplan  2022-01-10 2022-06-17 

Varje läsår utforma/uppdatera vår elevhälsoplan. 

Kommentar 

Elevhälsoteamet implementerar såväl den centrala som vår lokala elevhälsoplan. De leder arbetsgången kring 
elever mycket väl. 

Höja kvaliteten på fritidshemmet. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Kommunens elevenkät    

Kommentar 

Kommunens elevenkät visar att eleverna på Aspenskolan svarar mycket högt på att de upplever sig trygga och 
de vet vem de kan tala med om de undrar över något. Eleverna svarar något lägre på att de lär sig på 
fritidshemmet och också lägre på deras upplevda inflytande, vilket vi behöver utreda vidare. 

 
Utvärdering av arbetet kring 
årshjulet för fritidshem 

   

Kommentar 

Personalen följer årshjulet och det är en kvalitetssäkring för verksamheten. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Följa årshjulet  2022-01-10 2022-06-17 

Kommentar 

I sina planeringsmöten använder de årshjulet och utgår från det i sin dagliga verksamhet och planering för 
densamma. 

 Möten  2022-01-10 2022-06-10 

Möten tre gånger per termin 

Kommentar 

Under våra träffar, som är tillsammans med Kyrkskolans personal, samverkar och utvärderar vi verksamheten. 
Under pandemin träffades vi inte fysiskt utan skapade en digital plattform för samverkan. Dessa möten behöver 
ha en styrd agenda och den följer årshjulet. Dessa möten är viktiga för samverkan på fritidshemmen i vårt 
område. 

 
Synliggöra det pedagogiska 
arbetet. 

 2022-01-10 2022-06-17 

Synliggöra visuellt i skolans lokaler. Synas på Instagram. Aktiva på Unilkum. 

Kommentar 

Det pedagogiska arbetet synliggörs för elever och vårdnadshavare såväl genom Instagram, som på Unikum 
men också med genom beskrivning av verksamhetens mål och syfte i fritidshemmets lokaler. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Aspenskolan 

Efter att ha tagit del av resultaten för föregående läsår, analyserat, reflekterat och diskuterat 

kan vi se att under kommande läsår måste följande mål finnas: 

Stärka den utmanande undervisningen 

Vi vet att vi uppnått målet när arbetsron råder och resultaten höjs 

1. Auskultationer 

2. Kollegialt lärande 

3. Heldagsbesök 

4. Spaning efter goda exempel även utanför skolan 

Utveckla kvaliteten på fritidshemmet 

Vi vet att målet är nått när det uppstår ett lärande på fritids/samlad skoldag som 

eleverna kan beskriva 

1. Utvärdera gällande årshjul 

2. Regelbundna möten för uppdatering och planering 

3. Återuppta samverkan med övriga fritidshem i kommunen 

Vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet 

Vi vet att målet är nått när stor frånvaro minskar och alla elever uppger att de mår bra 

- kroppsligt såväl som psykiskt. 

1. Etablera "den mentala tallriksmodellen" för elevernas möjlighet till ett bra liv 

2. Fördjupa arbetet i trygghetsteamet 

3. Ökad arbetsro genom PAX (en del av Minerva) 

4. Ökad samverkan med vårdnadshavare 

5. Ökad samverkan för instanser utanför skolan 

Öka vårdnadshavarnas tillit till skolan 

Vi vet att målet är nåt när vi alltid kan samverka med hemmen för elevens skull. 

1. Samarbeta med hemmen kring den "mentala tallriksmodellen" 

2. Ordna gemensamma föreläsningar för vårdnadshavare och skolpersonal 

3. Utveckla föräldramötena för större känsla av delaktighet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsredovisning 
Bruksskolan 
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Inledning 

Utvecklingsarbetet på skolan bedrivs av förstelärare som jobbar med varsin insats för att 

utveckla undervisningen.- Varannan måndag har vi avsatt tid för detta. I detta arbete ingår 

även utvärdering för personal samt elever. 

En effekt av pandemin är att vi utvecklat arbetet i att ha digitala möten. Personal och även en 

del elever kan vara delaktiga trots att man inte kan vara på plats fysiskt. Utvecklingssamtal 

kan genomföras digitalt vilket underlättar för både personal, föräldrar och elever. 

Kontakten med vårdnadshavare har under pandemin inneburit svårigheter. Det är av yttersta 

vikt att nu ha fysiska föräldramöten. Vi behöver hela tiden jobba för att samarbetet med 

föräldrar utvecklas och är positivt. Vi kan konstatera att i skolinspektionens enkäter så är 

föräldrarna nöjdare med skolan än tidigare år. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Hur har vi genomfört vårt uppdrag? 

På Bruksskolan jobbar vi med minst två pedagoger i varje klassrum. Detta för att skapa 

tydlighet och struktur för eleverna. Vi vill undvika små grupper av elever bland annat för att 

inte få subgrupper på skolan. Resurserna finns istället i klassrummen. Vi jobbar och utvecklar 

en formativ undervisning och jobbar med ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt. Alla 

elever ska få förutsättningar för att klara av skolarbetet på bästa sätt. Vi har två förstelärare 

som jobbar med det formativa och språkutvecklande i vårt utvecklingsarbete. Varannan 

måndag ligger denna tid. 

Våra elever behöver förstå vad skolan går ut på och det måste finnas en tydlig struktur för 

undervisningen. Undervisningen ska vara stimulerande och eleverna måste få feedback så att 

de får syn på sitt lärande. 

Insamlande av resultat 

Under lektionsobservationer har vi fått syn på att vi inte alltid använder våra resurser optimalt. 

Vi behöver utveckla arbetssättet att vara två i klassrummet. Vi behöver också vara tydliga 

med att vårt arbetssätt gäller all personal. Ibland är det så att man tappar och inte orkar hålla i 

det formativa, vilket får grupperna oroliga. Här behöver vi jobba effektivt med 

lektionsobservationer. 

Vi kan se att resultaten sakta ökar. Vi har färre underkända elever och fler som får godkända 

och högre betyg. Vårt meritvärde för åk 6 har ökat från 191,97 till 227,24. I de lägre 

årskurserna behöver vi jobba hårt för att alla elever lär sig att läsa och att de får 

förutsättningar att klara av mellanstadiet. Vi kan se att det arbetet går bättre och bättre. 

Föräldrarna är nöjdare än förut. Många kommer fram och säger att det blivit så bra på skolan. 

En viktig bit blir att fortsätta det arbetet och att få föräldrarna att känna sig delaktiga. 

Förutsättningar 

Bruksskolan ligger i ett utsatt område. Våra elever kommer ifrån socioekonomiskt svåra 

förutsättningar. Många är nyanlända och cirka hälften av våra elever har svenska som 

andraspråk. Vi har valt att anställa fler lärare istället för att ha elevassistenter tex. Detta för att 

skapa förutsättningar för lärare att kunna bedriva en bra undervisning. Att kunna vara fler 

lärare i klassrummen är nödvändigt på Bruksskolan då vi har många elever i behov av stöd på 

olika sätt. Vi har ökat vår behörighet på skolan detta läsår. Vår elevhälsa har fungerat mycket 

bra och till hösten så har vi anställt en kurator och en speciallärare på heltid vilket innebär att 

vi utökar elevhälsan med två tjänster. Vi har den resurs som krävs för att klara av att utveckla 

verksamheten på Bruksskolan. Ekonomin är i balans tack vare en bra tilldelning från 

förvaltningen. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

Peter Söderberg  Hög  

 Behörighet lärare Peter Söderberg  Hög  

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

Peter Söderberg  Hög  

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Antalet anmälningar är relevant på grundskolan. Det skiljer sig åt mellan årskurser hur många anmälningar 
som görs. Lärare behöver tid för att skriva anmälningar och att utreda ärenden. Anmälningar från fritidshemmet 
är få. Detta beror på arbetsbelastningen för personal. Vi behöver titta på det. Kränkningar sker oftast på raster 
eller i korridorer eller entré. Tidpunkter för kränkningar är vid förmiddagsraster och lunchraster. Utav 81 
ärenden totalt så har vi 9 som inte är avslutade i skrivande stund. Tiden mellan att en anmälan görs och till 
dess att den avslutas känns rimlig. 

Att utveckla elevhälsans arbete till att bli mer förebyggande och 

hälsofrämjande. 

Index på personalenkäten har gått upp från låga 4,1 till 8,2. Det är en bra siffra. Vi har jobbat 

medvetet för att elevhälsan ska jobba förebyggande och hälsofrämjande. Handledning av 

personal, EHT med på arbetslagsmöten samt en fast dag i veckan då all elevhälsopersonal 

finns på skolan är delar av förklaringen. Det finns fortfarande jobb att göra kring synen på 

elever i behov av stöd. Lärare och all personal måste förstå att de har ett ansvar i sitt uppdrag 

för elevhälsa och att EHT finns som ett stöd i detta. Nästa läsår utökar vi elevhälsan med en 

speciallärare och en kurator på heltid, vilket borgar för att arbetet kan fortsätta att utvecklas. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Skolinspektionens enkät 
riktad till all personal på 
skolan samt djupintervjuer 
med fokuselever. Höjt 
indexvärde på enkäten från 
4.1 till 6.5. 

 Index8,2  

Kommentar 

Index på personalenkäten har gått upp från låga 4,1 till 8,2. Det är en bra siffra. Vi har jobbat medvetet för att 
elevhälsan ska jobba förebyggande och hälsofrämjande. Handledning av personal, EHT med på 
arbetslagsmöten samt en fast dag i veckan då all elevhälsopersonal finns på skolan är delar av förklaringen. 
Det finns fortfarande jobb att göra kring synen på elever i behov av stöd. Lärare och all personal måste förstå 



Bruksskolan, Kvalitetsredovisning 6(10) 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

att de har ett ansvar i sitt uppdrag för elevhälsa och att EHT finns som ett stöd i detta. Nästa läsår utökar vi 
elevhälsan med en speciallärare och en kurator på heltid, vilket borgar för att arbetet kan fortsätta att utvecklas. 

Formativ undervisning 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Genomförande och analys av 
Skolinspektionens elev- och 
personalenkät med fokus på 
trygghet, studiero och elevers 
uppfattning av 
undervisningen. Höjt 
indexvärden på enkäten för 
elever:Studiero från 5.0 till 6.5 

 Index4,4  

Kommentar 

Har sjunkit från 5,0 till 4,4 

Kommentar: Vi anser att siffrorna i enkätsvaret inte är tillförlitligt utifrån de observationer och elevernas svar på 
utvecklingssamtalet samt yttre faktorer som påverkade eleverna när de svarade på enkäten. I kommunens 
trygghetsenkät har ca 38% svarat att det alltid eller ofta är studiero i klassen, 30% svarar att det är studiero 
ibland. 

 

Vi mäter elevernas resultat. 
Halvera antalet insats krävs i 
svenska SVA samt engelska 

   

Kommentar 

Vi har färre insats krävs. På rätt väg men en bit kvar att gå. 

 

Vi mäter elevernas delaktighet 
genom intervjuer med 
fokusgrupp av elever. Höjt 
indexvärde på enkäten för 
elever:Delaktighet/inflytande 
från 7.0 upp till 8.0 

 Index5,6  

Kommentar 

Frågan i årets enkät är inte jämförbar med förra årets enkät eftersom frågan är formulerad på annat sätt och 
uppdelad i flera frågor. Det vi kan utläsa från årets enkät är att eleverna tycker att de får vara med och påverka 
lektionsupplägg/arbetssätt (index 7,2). Däremot tycker de inte att de vuxna lyssnar på eleverna vid 
klassråd/elevråd (index 4,4). 

Klassrumsobservationer har genomförts av rektor. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Vi utgår från en formativ 
undervisning där eleverna 
förstår sin lärandeprocess 

 2022-01-27 2022-06-30 

Kommentar 

Vi har arbetat med de formativa nyckelstrategierna, men det görs inte fullt ut i alla klasser. Detta behöver vi 
fortsätta arbeta med genom det kollegiala arbetet och genom observationer. Vi ser att en effekt av att arbeta 
med formativ undervisning där eleverna förstår sin lärandeprocess, är bättre arbetsro. 

All undervisande personal deltar i arbetet som leds av skolans förstelärare. 

 

Det är arbetsro i klasserna 
och eleverna känner 
delaktighet i sitt lärande 

 2022-01-27 2022-06-30 

Kommentar 

Vi behöver använda våra resurser mycket effektivare. Att vara två eller fler i klassrummet är en del av 
lösningen för att eleverna ska få arbetsro. Vi kommer jobba med observationer av hur man använder denna 
resurs och utveckla det arbetet. 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Detta är en insats inom SBS 
och vi har kollegialt lärande 
som leds av förstelärare med 
all undervisande personal 

 2022-01-27 2022-06-30 

Kommentar 

Eleverna behöver få syn på sitt lärande och vi behöver ge en tydligare feedback på deras arbete i 
klassrummet. 

 

Klassrumsobservationer av 
undervisningen av 
rektor/förstelärare med Bravo 
lessons. 

 2022-01-27 2022-06-30 

Kommentar 

Under våren genomfördes ett antal observationer och det som noterades är att vi inte fullt ut utnyttjar resursen 
att vara fler pedagoger i klassrummen. Ett utvecklingsområde. 

Vi arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Genom elevenkät som mäter 
trygghet, trivsel och studiero. 

 Index7,9  

Studiero från 5,0 till 6,5 

Kommentar 

Trygghet ökar. 

 

Rektor genomför intervjuer 
med personal i samband med 
medarbetarsamtal. Alla 
pedagoger samt rektor 
genomför observationer för 
att se hur eleverna interagerar 
oavsett bakgrund. Detta sker 
utifrån en framtagen 
gemensam mall. 

   

Kommentar 

Detta är genomfört. 

 

Resultat på DLS-tester, 
bedömningsstöd och 
nationella prov. 

   

Kommentar 

Vi kan notera ett höjt meritvärde för åk 6. Från vt-21 då meritvärdet var 191,97 till vt-22 då meritvärdet ökat till 
227,24. 

Betygen ligger högre än resultaten för nationella prov. En ordentlig analys av detta visar att vi behöver skapa 
bättre förutsättningar för eleverna att genomföra de nationella proven. Vi jobbar medvetet för att skapa studiero 
och trygghet på skolan, men har förutsättningar som gör att det kan bli svårt att klara detta hela tiden. Därför 
behöver vi planera så att genomförandet av de nationella proven skapar dessa förutsättningar så att eleverna 
kan få visa sina förmågor fullt ut. 

Vi har många elever med olika anpassningar vilket innebär att genomförandet av nationella prov bör ske med 
två pedagoger närvarande. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Klassrumsobservationer av 
undervisningen av 
rektor/förstelärare med Bravo 
lessons. 

 2022-01-31 2022-06-30 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

Kommentar 

Vi behöver använda våra resurser mycket effektivare. Att vara två eller fler i klassrummet är en del av 
lösningen för att eleverna ska få arbetsro. Vi kommer jobba med observationer av hur man använder denna 
resurs och utveckla det arbetet. 

 

vi har kollegialt lärande som 
leds av förstelärare med all 
undervisande personal. 

 2022-01-31 2022-06-30 

Kommentar 

Vårt kollegiala utvecklingsarbete är mycket uppskattat. Framöver ska rektor öka närvaron samt påverka 
innehållet tydligare. 

 

Vi arbetar med ett språk- och 
kunskapsutvecklande 
arbetssätt. 

 2022-01-31 2022-06-30 

Kommentar 

Vi behöver bli lite bredare i vår syn på språkutvecklande arbetssätt. Rektor mer delaktig i styrningen av 
innehållet. 

Vi utvecklar fritidsverksamheten och får personalen att känna 

delaktighet. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Genom trygghetsenkät som 
genomförs endast på fritids. 

   

Kommentar 

Fritidshemmet har utvecklat sitt arbete. Eleverna svarar i enkäter att de känner sig trygga och tycker att de lär 
sig mycket på fritids. Ibland blir lärandet tydligare på fritidshemmet än i skolan beroende på att man får jobba 
mer praktiskt och mindre teoretiskt på fritidshemmet. 

 

Rektor genomför intervjuer 
med personal i samband med 
medarbetarsamtal. 

   

Kommentar 

Vi behöver fortfarande titta över arbetsbelastningen för fritidspersonal. De behöver luft i schemat under skoltid 
för att orka ha en hög kvalitet på fritidstid. 

 

Handlingsplan för en bra 
arbetsmiljö på fritids genom 
Stamina. 

   

Kommentar 

Vi har genom detta ändrat i upplägget för personalen, med mer tryck på fritidsverksamheten och mer luft i 
personalens scheman. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Använder unikum i högre grad 
för att nå föräldrar kring fritids 
olika aktiviteter. 

 2022-02-28 2022-06-30 

Kommentar 

Blivit bättre. Fortfarande ett utvecklingsområde. Fritids behöver få ut och visa upp sitt arbete i än högre grad. 

 

Vi kommer att besöka andra 
fritidsverksamheter i 
kommunen och kanske 
utanför, för att på det sättet 
utveckla vår egen verksamhet. 

 2022-02-28 2022-12-31 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

Kommentar 

Pga pandemi ej genomfört. 

 
Utställning och skolträdgård i 
projektform 

 2022-03-22 2022-06-30 

Kommentar 

Genomfört och väldigt uppskattat av alla. 

Förbättra vårt samarbete med föräldrar. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Skolinspektionens enkät till 
föräldrar. Höjt indexvärde på 
skolinspektionens enkät till 
föräldrar: Studiero från 5.4 till 
6.5 

 Index6,1  

Kommentar 

Vi har ett höjt indexvärde vad gäller hur föräldrar uppfattar studiero och trygghet. Från 5,4 till 6,1. 

Föräldrarna uppfattar fortfarande att det finns många elever som stör på skolan. Bemötande - elever har ett 
lågt index på 5,8 medans bemötande - lärare har 7,9. 

Vad gäller stimulans så har vi ett index på 7,2 vilket är högre än riksgenomsnittet! 

Alla index från föräldrarna är höjda vilket är mycket bra. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Vi jobbar med föräldrars 
delaktighet på föräldramöten 
och utvecklingssamtal. Rektor 
skriver Rektorsbrev till 
föräldrar en / månad 

 2022-02-28 2022-06-30 

Kommentar 

Ett viktigt område att utveckla vilket vi kommer att göra nu när alla kan träffas som vanligt igen. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Våra insatser mot undervisningen ger resultat. Vi behöver fortfarande få våra elever att få syn 

på sitt lärande genom bättre feedback. Vi behöver också använda våra resurser mycket mer 

effektivt. Det finns gott hopp om att arbetssättet med flera pedagoger i klassrummen kommer 

att utvecklas med den träning som vardagen i skolan ger. Våra yngre elever åk F och 1 

behöver mer stöd vad gäller läsinlärning. Från och med hösten 22 så kommer åk 1 bestå av en 

förskollärare samt en grundskollärare vilket borgar för möjligheten att få fler igång med 

läsningen. Vi behöver vara noggranna med kartläggningar och sätta in stöd från elevhälsan 

mycket tidigare. 

Vi har också utökat elevhälsan med en speciallärare och en kurator på heltid. Detta innebär att 

vi har en organisation för elevhälsan och lärarbehörigheter för att kunna nå våra mål på ett 

bättre sätt. I den process som vår skolutveckling är, så startar vi läsåret starkare och tryggare i 

det vi gör än förut. 

För att ha kontroll över vilken kvalitet vi har på undervisningen och för att kunna stötta 

lärarna i deras arbete kommer vi att observera och göra klassrumsbesök. Både skolledning 

och förstelärare samt alla lärare behöver få se undervisning i olika sammanhang. 
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Inledning 

Björkängsskolan är en enparallellig skola belägen invid Bottenhavet i den forna bruksorten 

Karlholmsbruk och med elevupptagning i närområdets bygd. 

Skolan har under detta läsår haft ca 125 elever och ca 15 medarbetare. Ingår i skolområde fyra 

i Tierps kommun och delar elevhälsoteam och skolledning med områdets övriga skolor dvs 

Hållnäs skola och OlAndersskolan. 

Det finns en rektor som även arbetar på andra skolor. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

I årets enkäter från skolinspektionen har elever, medarbetare och vårdnadshavare i sina 

sammanställda svar placerat skolan på högre/bättre värden än rike och kommun i de allra 

flesta av behandlade områden. Utifrån detta och annat är skolan i god form. 

Fysiskt har skolan väl fungerande lokaler. Elevernas arbetsmiljö är tillfredställande även om 

viss inredning är sliten och it-miljön (främst nätverksprestanda) ett föremål för ständiga 

utvecklingsbehov. Skolan är och visar upp en trygg och god miljö för att ge eleven goda 

förutsättningar att utvecklas och lära. 

Medarbetarnas arbetsmiljö är ur psykosociala aspekter på en god nivå medans det alltid finns 

förbättringsmöjligheter gällande viss sliten inredning dvs den fysiska arbetsmiljön. 

Systematiskt kvalitetsarbete. Medarbetarna och eleverna samt vårdnadshavarna är genom 

olika modeller delaktiga  i strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete. Ex . på nämnda 

modeller är; 

-för medarbetargruppen kontinuerliga informationsinsamlingar med uppföljning och 

reflektion samt analys och verksamhetsplanering. Dialog och bedömningsprogrammat 

Unikum och olika typer av elev, grupp och klasskonferenser genomförs planerat. 

-för eleverna olika och varierade pedagogiska arbetsmodeller, enskilt, i grupp, i klass och på 

skolnivåer. För att ange enstaka exempel kan nämnas kamratreflektion, olika grupp- och 

rådssamtal samt förstås egenreflektion i dialog med pedagog och kamrater samt vh. 

-för vårdnadshavare främst i den kontinuerliga dialogen med stöd av Unikum samt enkäter 

och möten. 

Anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd är inarbetade arbetssätt. I det digitala 

instrumentet Unikum systematiseras och dokumenteras arbetet med dessa. Regelbundna 

dialoger mellan elev, vh och pedagoger sker i. Gällande särskilt stöd är elevhälsans 

specialister tydligare delaktiga, då främst specialpedagog och speciallärare men även andra 

vid behov av den träffsäkerheten. 

Elevhälsoarbete sker i hela linjen från lärare/medarbetare till eht-medarbetare. Första linjens 

elevhälsoarbete sker med alla i det dagliga mötet med elev. elevhälsan har under 

verksamhetsåret byggts på med främst speciallärarkompetenser. 

Formativ bedömning är det grundarbete utan vilket elev och skola inte utvecklas. Bemötandet 

och kommunikationskompetenserna i lärarens breda arbete och följsamhet med eleverna är 

förutsättning för lärande och utveckling. 

Betyg är i förhållande till det formativa, dagliga arbetet en fråga av liten vikt på låg och 

mellanstadierna, som i Björkängsskolan. 

Ansvar och inflytande för eleverna sker främst i klassens hägn. Olika organ finns 

organiserade men den dagliga formativa dialogen, ledd av pedagog är det avgörande. I detta 

är delaktighet, kommunikation och samverkan fruktsamma och väsentliga delar. 

Övergångar mellan olika skolformer/stadier genomförs i enlighet med fastställda och med en  

återkommande rutin utvärderade och analyserade handlingsplaner. Skolans fysiska närhet till 

förskolan, som är en i Karlholmsbruk och att årskurs sex var vecka har språk och hemkunskap 
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på högstadiet i närliggande Skärplinge ger goda övergångsmekanismer. 

Fritidshemmet på Björkängsskolan har under året dagligen organiserats i två grupper som vid 

eftermiddagstid samordnas till en, då mer åldersblandad grupp. Medarbetarna är kända för 

alla elever. 

Pandemin har inte haft några större negativa effekter på Björkängsskolan. Medarbetarnas 

sjukfrånvaro har varit liten 

Lägesbild Period Kommentar 

 SKA personal förtrogenhet Vårtermin 2022  
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

Björkängsskolan har väl planerat och utfört kompetensutvecklingsverksamhet. Främst sker 

detta i KUL (Kompetens Utveckling Lärande) som är regelbundet genomfört i kollegialt 

lärande, ett par timmar i veckan. Arbetet leds främst av förstelärarna och genomförs med delat 

ansvar i skollärargruppen. 

Förskoleklass och fritids har egen planering gemensamt med Hållnäs och OlAndersskolans 

förskoleklass och fritidsverksamheter. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

  Medel  

Kommentar 

Systematiserat med hjälp av Bravo Lessons som mall för besök och val av fokus. 

Regelbundet och osystematiskt i kontakt med lärare i klassrumssituationer och i än större utsträckning i rast- 
och planeringssamtal. 

 Behörighet lärare   Hög  

Kommentar 

Samtliga medarbetare i Björkängsskolan har utbildning för sitt arbete. 

I förskoleklass och fritidshemsverksamheten arbetar två barnskötare och fyra förskollärare. 

I Skolan  arbetar endast utbildade lärare. En förskollärare i skolans 1-3 saknar legitimation för grsk men är 
under vt 22 inne på näst sista terminen innan examen och legitimation nås, även där. I den lärarens klass 
arbetas det i två-lärarsystem. 

Björkängsskolan prioriterar pedagogiskt färre och kontinuerlig lärarinsats i varje klass före ett utökat 
ämneslärarsystem. Det är huvudskälet till att scb-statistiken har lägre behörighetstal än 100 % legitimerad 
lärarkår vid Björkängsskolan. 

  

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

Kommentar 

Förskoleklass och fritids har genomfört kollegiala utvecklings- och kompetenshöjningsprojekt (SBS/KUL) 

Kollegiet har med stöd av Eht genomfört lokal fortbildning gällande anpassningar och särskilt stöd. 

Medarbetargruppen har med ambition och god kvalité förverkligat  flera SBS/KUL-projekt (lokal Kompentens 
Utveckling Lärande). 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Besök Hans Lithammer 2021-08-09 2022-08-08 

Bravo Lessons mm 

 Kompetens Hans Lithammer 2021-08-09 2022-08-08 

Bevaka och utveckla behörigheter i medarbetargruppen. 

 SBS/KUL Hans Lithammer 2021-08-09 2022-08-08 

Kompetens Utveckling Lärande är rubriken för kollegialt och annat organiserat lärande i medarbetargrupperna. 
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Uppföljning av gemensamma indikatorer 

Björkängsskolan har god nivå på trygghet i skola och fritids. DF används. Många års arbete 

med att utveckla förmågorna hos medarbetarna att utvecklat använda bemötande, 

kommunikation och anpassningar har resultat i miljöer präglade av tydlighet, lugn och 

stabilitet. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Användandet av DF för dokumentation av kränkningar används och står i fortsatt utveckling. 

  

Svenska: Skriva 

Vi har haft temaveckor med fokus på att skriva olika genres. Detta var upplyftande och 

positivt för elevernas skrivande. Vi ser en utveckling av elevernas skrivuppgifter. De har 

blivit bättre på att skriva olika slags texter, använda stor bokstav och punkt, skriva med 

digitala verktyg. 

Vi har haft en workshop där vi fick inspiration att använda i vår undervisning. Detta följde vi 

upp med egna lektionsplaneringar som vi delgav varandra samt testade i klassrummen. Vi 

anser att det gav både oss och eleverna en positiv effekt vid skrivundervisning. 

Åk 4–6 hade ett författarbesök. Detta väckte elevernas kreativitet och vilja att utveckla sina 

texter. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Bedömningsstöd samt 
nationella prov 

Hans Lithammer   

jämföra de sparade alstren 

Kommentar 

Inga siffror med betydelse- och jämförelsevärde att redovisa 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Skriva Hans Lithammer 2021-09-13 2022-08-08 

Strategier för att skriva olika texter. Röd tråd, använda stor bokstav och skiljetecken. Strategier för att skriva 
med hjälp av digitala verktyg samt tydlig handstil. 

Kommentar 

Se text ovan 

Trygghet 

Under pandemin har vi försökt att genomföra alla gemensamma dagar fast på ett alternativt 

sätt. Vi tror att detta har påverkat att eleverna känt sig trygga under denna speciella tidpunkt. 

Vi upplever i enlighet med resultaten från enkäter att vi har trygga och glada elever på vår 

skola. 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Trygghet Hans Lithammer   

Trygga elever som ger studiero 

Kommentar 

Skolenkäten från skolinspektionen visar på : 

Index 

Vårdnadshavare förskoleklass: 8,1     Vh grsk:  Trygghet och studiero 8,0 

Elever åk 5:  Studiero 7,6  Trygghet 8,7   Förhindrande av kränkningar 8,3 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Trygghet Hans Lithammer 2021-08-09 2022-08-08 

Gemensamma dagar, rastlekar, fredagsdisco och kooperativa aktiviteter. 

Kommentar 

Under pandemin har vi försökt att genomföra alla gemensamma dagar fast på ett alternativt sätt. Vi tror att 
detta har påverkat att eleverna känt sig trygga under denna speciella tidpunkt. 

Digitala verktyg 

Ett pågående som ska följa utvecklingen i ständig rörelse 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Digitala verktyg Hans Lithammer  Ja  

Lärare ska bli säkrare på att använda digitala verktyg i undervisningen. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Digitala verktyg Hans Lithammer 2021-08-09 2022-08-08 

Kollegiala lärandeaktiviteter. 

Meningsfull fritid 

Eleverna har varit positiva till erbjudna aktiviteter och frågat om kommande.De har varit 

kreativa och aktiva och alla får vara med någon. 

Vi har deltagit i många goda samtal. 

Vi har haft hög närvaro. 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Samtal Hans Lithammer 2021-08-09 2022-08-08 

Regelbundna samtal och möten där vi tar tillvara elevernas önskemål 

 Bildstöd Hans Lithammer 2021-08-09 2022-08-08 

Skapande 

 Utmanar och stimulerar Hans Lithammer 2021-08-09 2022-08-08 

Temaveckor 
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Samtala 

Se tidigare punkt 

Kränkningar 

Digital fox används aktivt för hantering av kränkningsanmälningar/ärende samt skador. 

En nära samverkan med vårdnadshavare har tillämpats. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Kränkninglogg Hans Lithammer   

Statistik samlad 

Kommentar 

Tyvärr har digital fox inte kunnat presentera en statistiksammanställning i detta urval. Anmälningar har 
tillämpats och hanterats med god kvalitetshandledning av verktyget. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Anteckningar anmälningar Hans Lithammer 2021-08-09 2022-08-08 

Registrerade kränkningsärenden 

 Likabehandlingsplan Hans Lithammer 2021-08-09 2022-08-08 

Plan mot diskriminering och kränkningar 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Uppdragen är fram till nu genomförda av fritids, förskoleklass och skola 1-6 i stor enlighet 

med verksamhetsplaneringen och i nuläget finns nya verksamhetsplaner för 

delverksamheterna i skolan. 

I verksamheterna ackumuleras resultat som redovisas enligt krav och plan. 

Insamlandet är relativt i sin ordning. Vi lär och tillämpar nya system allt eftersom de ändras, 

byts ut och införs. Ständigt nya upphandlingar motverkar tyvärr stabilitet och utmanar 

kompetensnivåerna i verksamheterna. (Dvs när vi till slut lärt och fått ordning så är det dags 

för nytt). detta driver skolledning in i kontoret, från verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap. 

Ett (sedan flera/snart många år) återkommande och t v olöst problem som skapar onödiga 

brister i redovisningarna samt irritation är tillgängligheten till sammanställd och för 

presentation och analys bearbetad statistik. Att samla in går bra men att ta fram och arbeta 

med resultaten är inte möjligt i tillfredställande grad. Det blir t ex allt för ofta päron och 

äpplen i jämförelserna. Detta är en program- och kompetensfråga som rganisationen hitills 

inte rått på. 

De fysiska förutsättningarna för de olika verksamheterna i Björkängsskolan är i form av 

lokaler och skolgårdar goda. Skötseln av skolgården upplever vi dock som, altt eftersom 

minskande och eftersatt av kommunen. Ett pågående arbete finns gällande ventilation, pga 

ojämnheter i temperatur och lufttillförsel. 

Viss utrustning och inredning är eftersatt och gammal. I-pad utrustning för alla elever finns nu 

på plats. 

Den digitala miljön behöver ständigt utvecklas då kraven i undervisningen på uppkopplingar, 

säkerhet mot stölder mm. förändras med ökad digitalisering. Ex. det är problem att undervisa 

med stöd av digitala verktyg när nätprestandan medför att uppkopplingar loggar. På det viset 

motverkas digitalisering då man inte har tid att hantera de problemen istället för att undervisa. 

Undervisningsarbetet utförs med "nära eleven och frihet under ansvar" som en ledstjärna. Det 

finns mycket väl utvecklat kollegialt arbete i kompetensutveckling och arbetsgemenskap. 

Fritidsverksamhetens pedagoger har inte tillfredställande tilldelning av utvecklings- och 

planeringstid. I jämförelse med annan lärarpersonal har de 2/4 dagar mot ca 12/14 per läsår. 

Gruppen har även mindre möjligheter till regelbundna arbetslags- och 

kompetensutvecklingsmöten. Det är idag ett lokalt organisatoriskt problem utan stöd från 

övergripande skolstrukturer kommunalt/regionalt. 

Skolverket har "lekt med Björkängsskolan" i tilldelningen av försteläraranslag. De har varit 

ryckiga och utsatt dessa medarbetare för onödig lojalitetsutmaning. 

Rektor delas med andra och det gör att hans tid inte alltid finns i Björkängsskolan. 

Löneutvecklingen för de långtida medarbetarna i en skola (vid sidan av pendlartrafiken) med 

hög stabilitet och kompetensnivå och mycket låg rörlighet är ofördelaktig. Lönesättning för 

nyanställda liksom nyutbildade utmanar anställda som arbetat mer än 15, 20 + år. 

Elevhälsan finns på plats bestämda dagar. I Eht har kurator fattats. Nyligen har eht utökats 

med en speciallärare på deltid och likaså en kurator med inriktning på förebyggande och 
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främjande arbete. 

Planering och genomförande av studiehandledning är svårt men finns nu på plats. 
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Inledning 

Vårt systematiska arbete sker i samarbete med all personal och alla våra elever. De 

gemensamma målen togs fram i början av läsåret efter analysen av tidigare arbete. Arbetet 

utvärderas sedan kontinuerligt på arbetslagsmöten, elevråd, klassråd, styrgruppsträffar och 

arbetsplatsträffar. Personal, elever och vårdnadshavare har även svarat på enkäter som ligger 

till grund för utvärdering och förändringar av arbetssätt och organisation. 

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet där lärarna jobbar på relationer med elever och 

anpassar lektionerna. Vid behov av särskilt stöd har anmälningar skett till elevhälsoteamet, 

EHT. Vårt EHT har utökats under läsåret med en till specialpedagog och en till kurator. EHT 

har träffats 2 timmar varannan vecka. Det arbetet har handlat mycket om förebyggande 

insatser men även individ- och gruppärenden har avhandlats. 

På skolan har vi ett Trygghetsteam som fortsatt implementeringen av vårt trygghetshjul. Det 

är ett gemensamt förebyggande och främjande arbetssätt i arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling 

För de elever som behöver intensifierade anpassningar eller extra stöd på enstaka lektioner så 

har vi studios på både mellan- och högstadium. På lågstadiet har vi Spektrum där en 

speciallärare tagit emot elever med behov av särskilt stöd i framförallt ämnena svenska och 

matematik. Studiopersonalen samarbetar nära våra speciallärare och specialpedagoger som är 

knutna till varsitt arbetslag. 

På Centralskolan har vi utökat antalet fritidsavdelningar till fyra. Avdelningarna är uppdelade 

åldersmässigt och personalen arbetar i skolans verksamhet på dagtid. Detta skapar en god 

grund för relationsarbetet med eleverna. Fritidshemmet utvärderar sin verksamhet med hjälp 

av ett material som heter "Våga visa" där de skattar verksamheten och dess innehåll. 

Skattningen visar på en god kvalitet gällande undervisningen på fritidshemmet och samarbetet 

med skolan. Det som kan förbättras är möjligheterna till fortbildning och de vill även få mer 

återkoppling från skolledning. 

Förskoleklasserna genomför kartläggningarna "Hitta språket" och "Hitta matematiken". I 

Hitta språket klarar nästan alla elever de olika momenten. I avsnittet urskilja ord och språkljud 

är det dock en femtedel som inte klarar av just det momentet. I Hitta matematiken klarar 

nästan alla elever de flesta momenten men det är tydligt att de har det svårare att 

kommunicera och resonera kring de olika uppgifterna. Lärarna ser att eleverna utvecklas 

snabbt i de moment som har varit lite svårare i kartläggningen. 

Inom skolområdet har vi en styrgrupp där utvecklingsledare representerar varje arbetslag. Det 

är den gruppen som tillsammans med oss skolledare diskuterar och planerar kring 

skolutvecklingsfrågor. 

En förändring detta läsår är att grundsärskolan fått en egen rektor. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Centralskolan är en tvåparallellig F-9 skola med ca 520 elever. Arbetslagen är uppdelade 

stadievis. Centralskolan har även fyra fritidsavdelningar som är indelade efter årskurs. På 

arbetsplatsen är det drygt 60 medarbetare. 

Under läsåret 2021/2022 hade vi fyra mål som vi arbetade mot. Det var att arbeta för att öka 

tryggheten, höja måluppfyllelsen, öka elevernas delaktighet samt öka 

undervisningsskickligheten. Vår upplevelse är att Centralskolan är en lugn skola vilket de 

olika kvantitativa underlagen såsom elevenkäter visar att främst de yngre eleverna håller med 

om. Vi behöver trots det jobba vidare med tryggheten och delaktigheten, främst för de äldre 

eleverna. Under höstterminen renoverades nästan halva högstadiets lokaler vilket gjorde att vi 

hade många elever på liten yta och många snabba förändringar i verksamheten. Detta är något 

som påverkat både resultaten på tryggheten och på arbetsmiljön för elever och personal. 

Lärarna har gjort allt de kan för att få lektionerna genomförda på bästa sätt så vår förhoppning 

är att inte studieresultaten påverkats av renoveringen. 

I och med att vi från höstterminen 2022 har en ny läroplan så har de ämnesträffar våra 

karriärlärare organiserat fokuserat på just de nya kursplanerna och vilka förändringar som 

gjorts. Träffarna har varit uppskattade och givande. Ett tydligt exempel är att samarbetet 

mellan svensk- och svenska som andraspråkslärarnas samplanering och sambedömning 

fördjupats under året. De kvantitativa underlagen som betyg och omdömen visar att 

matematik är det ämne vi behöver fokusera på att förbättra. Vi har allt för många elever som 

inte når målen i matematik. Därför kommer vi i år att möjliggöra att alla som undervisar i 

matematik träffas regelbundet för att gemensamt arbeta framåt för ökad måluppfyllelse i 

ämnet. 

För en ökad samsyn och möjlighet till kollegialt lärande inom pedagogik och didaktik har 

lärarna auskulterat varandra. Tanken var att vi skulle använda oss av BravoLesson men av 

olika anledningar har detta arbete inte systematiserats. Det kollegiala lärande kommer 

fortsätta under kommande läsår. 

På Centralskolan har elevråd funnits på varje stadium. Det har varit ett bra engagemang och 

drivna elever. Frågor som har engagerat mest är skolmaten, trivsel- och trygghetsfrågor. 

Eleverna har sedan förmedlat informationen på sina respektive klassråd. 

Skolan har växt, gällande antalet elever och skolans utrymme börjar bli för litet. Tyvärr kan vi 

inte ta emot alla elever som önskar gå här. 

Vi är nöjda med att lyckats rekrytera legitimerad personal i stor utsträckning. Kompetensen är 

hög och vi har några lärare som just nu kompletterar sina pedagogiska utbildningar för att 

utöka behörigheten. 

Skolan klarade sig relativt bra under pandemitiden. Vi ser inga större konsekvenser av det 

utan undervisningen kunde ske enligt plan så gott som hela tiden. Vissa klasser hade dock 

väldigt stor elevfrånvaro under kortare perioder. Lärarna täckte upp för varandra så den 

negativa effekten är att lärarna har haft mer undervisning än vanligt och att dagarna fick 

anpassas och omorganiseras med kort framförhållning. Det har på så sätt påverkat 

arbetsmiljön negativt. Samarbeten, auskultationer och planeringstid har påverkats av 

frånvarande kollegor. 
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Analysen utifrån samtliga underlag under året visar att vi bland annat behöver jobba vidare 

med vår samsyn kring undervisning, studiero och trygghet. Detta har gjort att vi anmält 

Centralskolan till en forskningsstudie, inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS) och ser fram 

emot det arbetet under de kommande åren. 

Lägesbild Period Kommentar 

 SKA personal förtrogenhet Vårtermin 2022  
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Uppföljning - resultat och analys 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Vi har ett stort antal anmälningar, 101 st. Detta motsvarar ca en halv anmälan per klass och månad. 

Antalet utredningar har ökat men vi behöver fortsätta påminna varandra om att komma till avslut snabbare, 
även om det blivit mycket bättre. 

Av 101 st anmälningar har vi bedömt att 73 st var kränkningar. Övervägande fysiska och verbala kränkningar. 
Det har funnits en vuxen i närheten i lite drygt hälften av fallen. 

Det är ingen större skillnad mellan flickor och pojkar vad det gäller antalet anmälningar. 

10 st av kränkningar bottnar i någon av diskrimineringsgrunderna, 4 etniskt ursprung och 3 på sexuell läggning. 

Övervägande av alla kränkningar sker i korridorer, kapprum, entréer och på skolgården. 

Av de 101 st anmälningarna så sker mer än hälften på rasttid (53st). 39 stycken har skett under lektionstid. Vad 
det gäller årskurser så sticker åk 4 och 5 ut, de står för 40% av alla anmälningar. 

Antalet anmälningar minskade med ca 30% jmf med läsåret 20-21. 

  

Öka undervisningsskickligheten 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Extra anpassningar.    

Lärarna dokumenterar elevernas anpassningar på Unikum och utvärderar dessa. Anpassningarna syns tydligt i 
klassrummet. 

Kommentar 

Vi har många elever med extra anpassningar noterade på Unikum. Antalet elever med anpassningar ökar med 
stigande ålder. På lågstadiet är det 26 st som har det, på mellan 50 st och på högstadiet 77 stycken. Vi ser att 
anpassningar noteras men vi behöver arbeta vidare med ledning och stimulans för att nå fler elever. Vi behöver 
dessutom bli bättre på att utvärdera anpassningarna och dokumentera dessa. 

 Behörighet lärare   Hög  

Kommentar 

Vi har lyckts bra i rekryteringen av legitimerad personal. Vi saknar behörighet i trä- och metallslöjd, där läraren 
nu slutför sina studier för att bli behörig. Vi saknar även legitimerad lärare i teknik på högstadiet. För övrigt har 
vi legitimermerad personal. 

Vårt elevhälsoteam består av ca 0,7 psykolog, 1,0 skolsköterska, 3,0 speciallärare/pedagoger (som ökade till 
4,0 i slutet av läsåret), 1,0 kurator (som ökade till 2,0 i slutet av läsåret) samt 0,5 SYV. Skolläkare hade vi 
tillgång till ca 1 g/mån. 

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

Kommentar 

Våra förstelärare har hållit i ämneskonferenser och under läsåret har vi fokuserat på svenska, engelska, 
matematik och idrott och hälsa. Även lärare i andra ämnen har träffats för kollegialt lärande och diskussioner. 
Vi har haft tid och uppmanat till samplanering och sambedömning vilka flertalet har deltagit aktivt i. Fokus 
under läsåret har varit att implementerat 1:1-undervisning med iPads och datorer. Personalen har stöttat 
varandra och tipsat varandra på arbetslagsmöten, ämnesträffar men även på APT. 

 

Alla lärare i grundskola, 
gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 

  Hög  
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

besök av skolledare under 
minst ett lektionstillfälle per 
termin 

Kommentar 

Vi skolledare har besökt klassrummen och lärarna men inte fått tills systematiken på detta. Det är ett 
kvarstående mål. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Uppföljning av Unikum  2022-01-10 2022-06-10 

 
Lektionsbesök av kollegor 
och skolledare. 

 2021-08-18 2022-08-22 

Dokumenteras och återkopplas via BravoLesson. 

Kommentar 

Flera lärare lyfter att lektionsbesök av kollegor är givande och att återkopplingen efteråt är värdefull. Det är 
lärorikt att se vilka undervisningsstrategier kollegorna använder sig av. Det finns önskemål om att besöka 
varandra mer frekvent och under längre stunder. 

 
Implementering av nya 
kursplaner 

 2022-01-10 2022-08-15 

Pedagogiska diskussioner och inläsning av nya kursplaner ökar samsynen. Bidrar till fler ämnesövergripande 
samarbeten. 

Kommentar 

Diskussioner har skett i ämnesgrupper från alla stadier. En framgångsfaktor är att träffarna skett gemensamt 
över alla stadier. Organisatoriskt har det varit svårt att få till att alla kan gå på de träffar man har, då några 
lärare undervisar i många ämnen. 

Höja måluppfyllelsen 

På mellanstadiet är det idrott och hälsa som flest elever har svårt att nå målen i. Även på 

högstadiet är det många som saknar betyg i ämnet. Det är främst pga att det saknas 

simkunskaper hos de eleverna. Skolan har erbjudit extra simning men då det orsakat att 

eleverna missar andra lektioner och kommer efter med det så har det inte varit en bra lösning. 

Vi tänker oss att vi lägger extra simträning efter skoltid under kommande läsår. 

Även i matematik är det många elever som inte når målen. Det är fler elever som har svårt för 

det abstrakta tänkandet. Till nästa läsår byts matematikläromedlet på mellanstadiet ut och det 

kommer att arbetas mer med begrepp och resonemang. På högstadiet är det flera som saknar 

grundkunskaper och har svårt med läsförståelsen och problemlösningen. Detta kommer det att 

arbetas med på de kollegiala träffarna som kommer att handla om matematik. 

I svenska och svenska som andra språk är de största utmaningarna skrivandet och 

läsförståelsen. Lösningen är kommer att vara att eleverna kommer att få arbeta mer intensivt 

och med nya metoder för att få igång skrivandet. Responsskrivandet behöver det arbetas mer 

med. Det kommer att bli färre antal skrivuppgifter och istället läggs fokus på att jobba djupare 

med några få uppgifter. Inför hösten kommer även svenska och svenska som 

andraspråkslärarna att arbeta mer tillsammans och lägga upp arbetet parallellt. 

I engelska har eleverna arbetat mycket med glosor. För att öka förståelsen så jobbar de med 

att sätta in orden och uttryck i meningar istället för att bara träna på ordförrådet. 

I so- och no ämnena arbetar man redan mycket med ord och begrepp. Det arbetet kommer att 

behöva fortsätta och man kommer även arbeta för att förbereda eleverna inför nya områden 

med ökad förförståelse. 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Meritpoängen höjs i åk 9    

Kommentar 

Vi har höjt meritvärdet när man tittar på varje unik årskurs och jämfört med vt21 i årskurs 7,8,9 men sänkt i åk 
6. 

Utgångsniorna vt 21 hade 230 och vt 22 218. 

Pojkarna i åk 9 har något högre meritpoäng jämfört med flickorna. Det är enstaka elever som sänker de 
genomsnittliga meritpoängen, 

 
Fler blir behöriga till 
gymnasiet 

   

Kommentar 

Det är matematiken som sticker ut vad det gäller de elever som inte blir behöriga till gymnasiet. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Samplanering och 
sambedömning 

 2021-08-10 2022-06-17 

Kommentar 

Arbetet har kommit igång bra. På vissa håll har det haltat pga sjukfrånvaro. 

 Lovskola  2022-04-11 2022-04-12 

Eleverna i åk 9 erbjuds påsklovsskola måndag - tisdag v.15. 

Öka delaktigheten 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Index på elevenkät ökar    

Kommentar 

2022-03-23 

Åk F-6 

2021 – 78 % av eleverna känner att de får vara med och påverka undervisningen• 

2022– 64 % av eleverna känner att de får vara med och påverka undervisningen 

Åk 7+9 

På frågan 2021, hur mycket eleverna känner att de kan påverka skolmiljön var 46% positiva. 2022 ställdes 
frågan hur de vuxna i skolan lyssnar på förslag från eleverna från klassråd och elevråd, då var endast 37% 
positiva. Detta stämmer inte riktigt med de kommentarer vi fått från elevrådet om att de blivit lyssnade på kring 
frågor om t ex godisförbud och önskemålet om en egen budget. Hur stärker vi kopplingen mellan elevråd och 
klassråd? 

Påverkan på lektionerna: 

2022: 

23% känner att de får påverka 2022 (index 3,22) 

2021: 

48% - Inflytande över undervisningens innehåll 

49% - Inflytande över hur man arbetar 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Elevråd  2021-08-18 2022-06-10 

Eleverna är delaktiga i elevråd och återkopplar via klassråd. 

Kommentar 

Klass- och elevråd har kommit igång bra. De yngsta eleverna har t ex diskuterat och reflekterat över olika 
begrepp så som t ex religion och respekt. De har jobbat mycket med trygghetsfrågor och gemensamma regler. 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Eleverna är med i planeringen 
av nya arbetsområden. 

 2021-08-18 2022-06-10 

Öka tryggheten 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Index på elevenkät ökar    

Kommentar 

Under höstterminen så var högstadiets elever tvungna att dela på en mindre yta pga en vattenläcka som 
behövde åtgärdas. Det gjorde att det blev trångt och fler elever blev oroliga. Ljudvolymen ökade också i 
korridorerna på rasterna. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Trygghetsteamets årshjul 
följs. 

 2021-08-18 2022-06-10 

Alla arbetar förebyggande och främjande med trygghetsfrågor. Olika teman varje vecka. 

Kommentar 

Alla på skolan arbetar alla för att öka tryggheten. På skolan finns även ett trygghetsteam som har träffats 
varannan vecka. De arbetar enligt Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Det förebyggande 
arbetet kring trygghet utgår från ett årshjul som Trygghetsteamet arbetat fram och som representanter från 
varje arbetslag implementerat och driver i arbetslagen. 

 Synliga vuxna ute på raster  2021-08-18 2022-06-10 

Eleverna ser vuxna och vet vem man kan vända sig till om man vill ha stöttning och hjälp. 

Kommentar 

Rastvärdarna har reflexvästar på sig och cirkulerar på skolgården. Vid behov så är det fler vuxna ute på 
rasterna. För de yngsta finns rastvärdarna på bestämda "platser" på skolgården. Rastboden bidrar till att olika 
aktiviteter finns mer tillgängliga för eleverna. Arbetet med styrda aktiviteter på rasterna behöver fortsätta. Det är 
ett sätt att minska antalet konflikter. 

 Flera vuxna i matsalen  2021-08-18 2022-06-10 

Pedagogiska luncher erbjuds för att öka trivseln och tryggheten och får fler att äta lunch. 

Kommentar 

Det är många vuxna, lärare, elevhälsopersonal och skolledning, som äter pedagogisk lunch i matsalen. Låg- 
och mellanstadieeleverna har bestämda platser i matsalen för att öka tryggheten. Vuxna sprider ut sig bland 
eleverna och det ökar lugnet. Dock är det trångt och knappt om platser vilket gör att ljudnivån ibland är för hög. 

På lågstadiet har de införts några tysta minuter från det att eleverna går in i matsalen för att skapa ett lugn vid 
matsituationen. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Resultatet av SKA-arbete läsår 21/22 visar att nedanstående insatser behöver göras i målen 

ökad undervisningsskicklighet, ökad trygghet och studiero och fördjupade kunskaper i 

matematik, i syfte att höja kvalitén på undervisningen för att öka elevernas måluppfyllelse och 

ökad andel elever med gymnasiebehörighet. Hälsofrämjande och förebyggande insatser 

behövs för att eleverna ska ges möjlighet till en ökad god arbetsmiljö som präglas av trygghet 

och studiero. 

Ökad undervisningsskicklighet 

• Auskultation och återkoppling av varandras lektioner/verksamhet 

• Samplanering och sambedömning 

• Samsyn kring lektionsupplägg 

• Handledning av EHT och förstelärare 

Ökad trygghet och studiero 

• Deltagande i IBIS 

• Fler vuxna ute på raster och mellan lektioner 

• Gemensamma trivsel- och ordningsregler 

• Trygghetsteamets årshjul efterföljs 

Fördjupade kunskaper i matematik 

• Gemensamma ämnesträffar 

• Auskultation och återkoppling av förstelärare i matematik 
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Inledning 

Grundsärskolan är organiserad i sex klasser fördelade på tre klasser där eleverna läser mot 

ämnesområden och tre grundsärskoleklasser där eleverna läser ämnen.  Klasserna är 

åldersblandade med en klasslärare och elevassistenter som arbetar i varje klass. Till detta 

finns även lärare i musik, hkk, idrott, trä och metallslöjd, samt textilslöjd. 

Eleverna i grundsärskolan kan antingen läsa ämnesområden; Estetisk verksamhet, 

Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning. Eller läsa  11 

ämnen på motsvarande sätt som grundskolan, en skillnad är att SO och NO är ihop slaget till 

block. Elever i grundsärskolan som läser ämnen får betyg om eleven eller elevens 

vårdnadshavare begär det. I ämnesområden sätts inga betyg. I de fall där det inte sätt betyg  

dokumenteras elevens utveckling i en individuell utvecklingsplan IUP. Den innehåller två 

delar, omdöme samt en framåtsyftade del. 

Grundsärskolan består av sex klasser fördelade på tre klasser där eleverna läser mot 

ämnesområden. Eleverna läser åldersblandat. Varje klass har en mentor och elevassistenter 

Grs 1a har fyra elever, fyra assistenter och en lärare, Grs 1b har tre elever, två assistenter och 

en lärare, Grs2 har 6 elever, 5 assistenter och en lärare. Vi har tre klasser som läser mot 

ämnen. Grs3 har sex elever, två assistenter och en lärare, Grs4 har fem elever, två assistenter 

och en lärare, Grs 8 har åtta elever två assistenter och en lärare. Till klasserna som läser 

ämnen är även en assistent till kopplad, den arbetar mot alla tre klasserna. 

Fritidsverksamheten är uppdelad i tre avdelningar  Solen 6 elever, 6 elevassistenter, Vinden 9 

elever, 5 elevassistenter och Vattnet 6 elever och 6 elevassistenter. 

En förskolelärare har tid för att vara övergripande pedagogiskt ansvarig för 

fritidsavdelningarna,  Varje avdelning har även utsett en ansvarig person. 

Fritidsverksamhetens mål under läsåret har rubrikmässigt varit det samma som skolan. 

Grundsärskolan och fritidsverksamheten är en personalintensiv verksamhet. Verksamheten 

ska enligt Tierps kommuns riktlinjer vid behov bemannas mellan 06.00- 18.00. Det behov vi 

ser i verksamheten är bemanning mellan 06.15-17.00. Vårdnadshavarna kan ändra schemat 

för fritidsplatsen om behoven ändras med två veckors framförhållning. 

Grundsärskolans uppdrag är att våra elever ska utvecklas till så självständiga individer som 

möjligt utifrån sina olika förutsättningar.  Det är en pågående process genom hela 

grundsärskolan. För att våra elever ska känna sig trygga och erhålla den struktur, planering 

och undervisning som de har rätt till krävs det stora personalresurser. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Vårt systematiska kvalitetsarbete sker i samarbete med all personal och med våra elever. De 

gemensamma målen togs fram efter att verksamheterna  utvärderat och följt upp de mål och 

indikatorer som satts upp i verksamhetsplanen för föregående läsår. Elever ges möjlighet att 

påverka undervisningen genom dialog med undervisande lärare kring hur innehållet i kursen 

ska gås igenom och redovisas. De ges även möjlighet att påverka och vara delaktiga i 

utvärderingar av undervisningen. Klassråd  är ett forum för delaktighet och inflytande i frågor 

som rör elevernas utbildning och arbetsmiljö. Vårdnadshavare får kontinuerlig information 

via veckobrev, vårdandshavarträff och vid utvecklingssamtal två gånger per läsår. 

Fritidsverksamheten har tre avdelningar. Avdelningarna är åldersblandade och uppdelade 

efter elevernas behov. Personalen som arbetar i fritidsverksamheten arbetar även i skolan 

vilket skapar en god grund för relationsbyggande. Det som uttrycks i utvärderingarna som 

gjorts är ett stort behov av att hitta tid för planering, samt svårigheter att hitta vikarier. 

Under året har arbetet med ökad undervisningsskicklighet fortgått där auskultationer mellan 

kollegor genomförts kontinuerligt. Materialet Bravo Lesson som används bygger på en tydlig 

rutin för hur en lektion ska genomföras. Vilket  ger en struktur för hur vi ger och får feedback.  

De planer som tagits fram vid Bravo Lesson lektionen  har sedan kopplats till den mall som 

Centralskolan kallar för SO-3 lektionen. Det kollegiala lärandet har även innefattat 

forskningslitteracitet där pedagogiska diskussioner genomförts. Arbetslaget har kontinuerligt 

arbetat  med de nya kursplanerna under läsåret. 

Måluppfyllelsen i grundsärskolan är generellt hög. I grundsärskolan sätts endast betyg om 

eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Elever betygsätts enligt betygsskalan E-A. 

Eleverna får efter avslutad skolgång ett slutbetyg. 

Arbetet med högre måluppfyllelse har haft fokus på elevernas digitala verktyg och 

användandet av dessa som kompensatoriska verktyg.   Det ska tydligt framgå hur eleven 

arbetar med de digitala verktygen. 

Arbetet med elevernas ökad delaktighet har pågått under hela läsåret som en fortsättning av  

det utvecklingsprojekt som genomfördes i verksamheten läsåret 2019-2020. Under läsåret 

2018-2019 genomförde verksamheten en nulägesanalys som påvisade utvecklingsområden 

gällande delaktighet. Vi saknar verktyg för att mäta elevernas syn på delaktighet. Det 

mynnade ut i att vi sökte SIS-medel från SPSM. Projektet bestod av två insatser där den första 

vara att utveckla verktyg för att mäta elevernas tankar om delaktighet, den andra insatsen var 

att utveckla  formativa arbetssätt som ökar elevers möjlighet till delaktighet utifrån SPSM:s 

värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. 

Arbetet med ökad trygghet arbetet med trygghet börjar i klassrummet där lärare och 

assistenter skapar relationer med eleverna. Det handlar också om att skapa den struktur kring 

undervisningen som behövs för varje elev ska känna sig trygg för att kunna ta till sig 

undervisningen. Lärare och assistenter har också en tät kontakt med vårdnadshavare vilket 

också skapar trygghet. 

Arbetet med förebyggande och främjande trygghetsarbete har genomförts tillsammans med 

Centralskolans trygghetsteam där en representant deltagit vid möten. Arbetet planeras och 

struktureras utifrån ett planerat årshjul. (bilaga1.) 
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Arbetet har även utgått från de ledord som hela Centralskolan/grundskolan beslutat om inför 

läsåret. De ord vi arbetat med är trygghet, kunskap, respekt och glädje. Orden ska vara synliga 

i klassrummen, de ska vara kända för eleverna och vårdnadshavarna via föräldramöte och 

veckobrev. 

Arbetet med hur vi tar reda på hur trygga eleverna känner sig ser olika ut beroende på till 

vilken klass frågorna ställs. Ett utvecklingsområde som varit under läsåret och som kommer 

att fortsätta under kommande läsår är hur vi hittar vägar för att ta fram en elevenkät som ska 

passa eleverna. Vi har tagit fram en enkät som vi kommer att prova under nuvarande läsår. 

Arbetet med att hitta fler vägar för att veta hur trygga eleverna är kommer att fortsätt under  

läsår. 

Effekter av Corona 

Grundsärskolan och fritidsverksamheten har bedrivit verksamhet under hela pandemin. Det 

som tydligt märks i verksamheterna är att det varit svårt att hitta vikarier när många 

medarbetare periodvis varit sjuka. Det kompenserades inte fullt ut av att även  elever varit 

frånvarande. Medarbetarna har verkligen varit flexibla och hjälps åt i arbetet. En konsekvens 

av detta blir att du som medarbetare inte alltid vet vem du ska arbeta med och att du behöver 

ställa om/planera om på morgonen. Vilket tär i längden speciellt som våra elever behöver ha 

en tydlig struktur, planering inför både skoldag och fritidstid. 

 STAMINA 

Arbetet med STAMINA har genomförts enligt plan vi har haft en enkät under höstterminen 

2021, det skickades ut en enkät för hela verksamheten sammanslaget. Skola och fritids 

tillsammans, Det som framkom av enkäten var att arbetsmiljö och hälsa, Yttre omständigheter 

och omvärld samt hög omsättning av personal var det som påverkade arbetsmiljön mest. Vi 

arbetade då med att samtala i verksamheterna utifrån vad vi kan påverka och gjorde en plan 

för detta.  Vi såg också en skillnad mellan professionerna och verksamheterna vilket innebär 

ett beslut om att dela upp enkäten i två en för skoldagen och en för fritidsverksamheten. 

Den enkäten som genomfördes under vårterminen och följdes upp i augusti visade fortsatt stor 

skillnad i vilka möjligheter professionerna (elevassistent, lärare) och verksamheterna (arbete 

under skoldagen, fritidsverksamhet) har att påverka sin möjlighet till planering, 

informationsöverföring.  Tydlig blir även denna gång att det är arbetsmiljö och hälsa och 

genomförande och uppföljning som båda grupperna upplever vara ett problem. Mycket 

beroende på svårigheter att hitta gemensam tid för genomgång av arbete och arbetssätt, samt 

svårigheter med att hitta vikarier. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över möjligheten 

till att hjälpas åt för att frigöra tid för planering och information/planering. 

Elevhälsoarbetet 

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummen där lärarna och elevassistenterna arbetar utifrån 

relationsskapande och anpassar lektionerna. Elevhälsoteamet på grundsärskolan har under 

läsåret delvis förändrats på grund av omorganisation som innebär att grundsärskolan 

tillsammans med gymnasiesärskolan har fått en gemensam rektor. Det har under läsåret 

arbetats med att hitta formerna för den nya organisationen. 

Professionerna i elevhälsan träffas kontinuerligt och lärare anmäler vid behov ärenden till 

elevhälsans möte, underlag till detta tas fram via SPSM:s  värderingsverktyget Tillgänglig 

utbildning, här skattar verksamheten tillgängligheten för lärmiljön för att få en gemensam 

förståelse för vad en tillgänglig lärmiljö innebär samt att upprätta en plan.  Pedagogerna har 

använt sig av verktyget för att skapa sig en bild av klassrumssituationen. Detta lyfter de sedan 

kollegialt med kollegorna innan de går vidare till EHT. Detta samt att de har fått handledning 

via särskolans resursteam och andra professioner inom EHT har inneburit att antalet anmälda 

ärenden till EHT under läsåret varit få. 
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Särskolans resursteam har under läsåret handlett både pedagoger och elevassistenter via 

auskultation. I särskolans resursteam arbetade under läsåret studie och yrkesvägledare, IKT-

pedagog och logoped samt specialpedagog. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

  Hög  

Kommentar 

Har varit på lektionsbesök till alla undervisande lärare 

 Behörighet lärare   Medel  

Kommentar 

Antal undervisande lärare 10 st vt-22 

2 legitimerade lärare varav 1 speciallärare och en ämneslärare =20% 

8  st lärare tidsbegränsad anställning  enligt skollagen= 80% 

Antal undervisande lärare 11 st Ht-22 

6 st legitimerade lärare varav 1 speciallärare och 5 legitimerade lärare=55% 

5 st lärare med tidsbegränsad anställning enligt skollagen=45% 

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

Kommentar 

Vi har använt oss av Bravo Lesson för att utveckla undervisningen 

So-3 lektionen ska vara synlig och arbetet ska utgå från den samt utifrån gruppens behov 

Kollegialt lärande vi diskussion och samtal utifrån lektionsbesök hos varandra. 

Forskningslitteracitet lärarna har diskuterat/samtalat kring forskningsartiklar 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Lektionsbesök vid flera 
tillfällen över läsåret 

 2022-10-10 2023-06-16 

Via observationer, tydlig rutin för hur en lektion ska genomföras, använda Skolinspektionens matriser i Bravo 
Lessons 

 Rekrytering  2022-10-10 2023-06-30 

Vid rekrytering söka medarbetare med adekvat utbildning 

 
Repetition av programmet, 
utvärdering av förra årets plan 

 2022-10-10 2022-10-14 

Bilda nya par som ska titta på varandras undervisning 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Antalet anmälda och konstaterade kränkningar är 2. 



Grundsärskolan, Kvalitetsredovisning 8(15) 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Statistiken visar att de kränkningar som skett varit kränkningar elev till elev. Kränkningarna har varit fysisk och 
sexuella trakasserier, kränkningarna har inträffat mellan lektioner eller i anslutning till lektioner. 

Antalet kränkningsärenden har ökat från 1 till 2. 

För andra läsåret sker dokumentationen i det digitala systemet DF, vilket kan vara en anledning till fler 
ärenden. Utifrån analys av vad kränkningarna bestod av har kurator varit och handlett i klasserna. 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Att vi använder oss av 
verktyget Bravolesson. Vi får 
ett resultat från 
observationsmatrisen.  Det 
upprättas en plan som kan 
utvärderas och förändras. 

  Hög  

Kommentar 

Samtliga har gjort observationer, alla har gjort en plan och rektor varit ute och observerat arbetet utifrån 
planerna. 

Vad har inte fungerat bra? 

Alla har fortfarande inte fått inloggning till BravoLesson, återkoppling har inte genomförts av rektor 

 
So-3 lektionen ska finnas 
synlig i klassrummet 

  Hög  

Kommentar 

Arbetslaget har använt och utvecklat SO-3 lektionen. Samtliga planer som tagits fram efter under Bravo 
Lessons är kopplade till den struktur som SO3-lektionen har. Varje klass har hittat vägar att arbeta med detta 
beroende på individ och klass.  Det är viktigt att alla klasser synliggör och levandegör SO-3 lektionen hos alla 
medarbetare i alla grupper. Arbetet fortsätter under nästa läsår. 
 

 Kollegialt lärande   Hög  

Kommentar 

Arbetslaget har arbetat kontinuerligt och strukturerat med de nya kursplanerna och fördjupat sig extra i "sex 
och samlevnad". 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

AKTIVITETER Ange hur ni ska 
arbeta för att nå målet. 
Bravolesson; Via 
observationer, tydlig rutin för 
hur en lektion genomförs. 
Använda Skolinspektionens 
matriser i Bravolessons, 

 2022-03-11 2022-08-12 

 

SO3-lektioner: Genom 
observationer kan vi se att vi 
följer SO3 lektionen utifrån 
gruppsammansättningens 
behov. 

 2022-08-12 2023-01-13 

SO-3 lektionen är en del av arbetet med Bravo Lesson. Gemensamma träffar där arbetslaget arbetar kollegialt 
med levandegörandet av SO3 lektionen. Det görs v. 49 och v.3 

 

Nya mål i 
undervisningsskicklighet: 
Samtalet efter 
observationsbesök 
genomförs måndag v.49. Mål 
sätts utifrån observationens 
resultat.  Pedagogiska 

 2022-06-23 2023-06-30 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

diskussioner: utifrån 
forskningslitteracitet.Ett 
inplanerat "Lära för livet" 
bokcirkel + en gång gång med 
samtalArbeta vidare med 
svårare delar av det centrala 
innehållet 

Högre måluppfyllelse 

1-1 

Kommentera 

Analys 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Att de digitala verktygen 
används som 
kompensatoriska verktyg i läs 
och skrivutveckling samt 
kommunikation. 

  Hög  

Kommentar 

Under läsåret har det skapats förutsättningar för användandet av digitala hjälpmedel i och med att alla elever 
som går grundsärskolan ska ha tillgång antingen till en Ipad eller en dator. 

För att systematisera användandet av adekvata appar har samverkat med SRT (särskolans resursteam) 
genomförts. 

Ett utvecklingsområde som vi sett är att vi behöver systematisera arbetet med pedagogiska planeringar och 
dokumentation. Ett verktyg i detta är Unikum som redan i dag används inför utvecklingssamtal samt som 
kommunikation mellan vårdnadshavare och skola. Arbetet med att planera och dokumentera mer systematiskt i 
Unikum påbörjades under vårterminen och kommer att fortsätta under höstterminen. Det är avsatts tre tillfällen 
under hösten till att implementera arbetet. Arbetet sker tillsammans med gymnasiesärskolan och leds av 
karriärlärare. 

 

Det ska framgå hur eleven 
arbetar med de digitala 
verktygen. 

Gunilla Olsson  Hög  

Kommentar 

Vi har arbetat med pedagogiska planeringar som vi har dokumenterat på olika sätt och följs i Unikum upp 
genom skriftliga omdömen och elevernas IUP:er 

 
Arbeta med de nya 
kursplanerna 

  Hög  

Kommentar 

Arbetet med de nya kursplanerna har genomförts strukturerat och utifrån plan. 

 

Planering, bedömning, IUP 
synliggörs i Unikum enligt de 
nya kursplanerna. 

  Hög  

Kommentar 

Arbetet med att planera och synliggör IUP i Unikum har påbörjats under vårterminen 2021 och arbetsträffar för 
att fortsätta arbetet har planerats in under läsåret 2022-2023 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Att det finns en lpp som följs 
upp i Unikum genom skriftliga 
omdömen, IUP och extra 
anpassningar.   Karriärlärare 
håller i 

 2022-08-12 2023-06-16 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

implementeringen.  Det är 
avsatt fem måndagar för 
gemensamt arbete i 
arbetslaget lett av 
karriärläraren. Vid dessa 
möten kommer Skolverkets 
samtalsmodeller att 
användas. 

Arbetet med att det finns en LPP som följs upp fortsätter under läsåret. 

 

Att det finns en lpp som följs 
upp i Unikum genom skriftliga 
omdömen, IUP och extra 
anpassningar.   Karriärlärare 
håller i implementeringen. 

 2022-08-12 2023-08-31 

Kommentar 

Att ta med till läsåret 2022/2023 

Arbetet med att systematisera dokumentationen av våra lokala pedagogiska planeringar LPP 

Tydliggöra i Unikum hur vi använder de digitala verktygen, samt hitta gemensamma vägar för hur vi arbetar 
med dessa. 

Måndagsträffar med digitala verktyg inom programmering mm. planeras 

Vi behöver utveckla vår digitala kompetens samt digitala park med till exempelvis smartboards. 

 

En halv studiedag avsatt för 
inläsning av de nya 
kursplanerna 24/9. 

 2022-03-11 2022-03-11 

 

Arbete och diskussioner kring 
de nya kursplanerna 
genomförs vid 
måndagsmöten varje vecka 

 2022-03-11 2022-06-17 

 

Det är avsatt fem måndagar 
för gemensamt arbete i 
arbetslaget lett av 
karriärläraren. Vid dessa 
möten kommer Skolverkets 
samtalsmodeller att 
användas. 

 2022-03-11 2022-06-23 

 Alla elever har en IUP  2022-10-10 2023-08-31 

Alla elever har en IUP som finns synlig i Unikum 

Ökad delaktighet 

Flytta text från aktiviteter till indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Vi är delaktiga i de 
gemensamma aktiviteter som 
genomförs på skolan. 

  Hög  

Kommentar 

Grundsärskolan deltog i skolans dag. 

Vi har under vårterminen i större utsträckning gjort saker själva på enheten, detta till stor del beroende på att vi 
är många samt att sammanhang med hela skolan inte passar en del av våra elever. Vi deltar fortfarande i de 
aktiviteter som passar till exempelvis skoljogg på vårt egna sätt. 

Vi kommer att samarbeta mer med gymnasiesärskolan under nästa läsår. 

 
Att det som genomförs 
dokumenteras i Unikum. 

  Hög  

Kommentar 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Arbetet med att förankra arbetet med tillgänglig lärmiljö både hos lärarpersonal och fritidspersonal har ej varit 
möjlig under vårterminen. Detta på grund av behov hos fritidsavdelningarna att prioritera den dagliga 
verksamheten. Arbetet kommer att fortsätta under höstterminen. 

Alla grundsärskolans lärare som dokumenterat i i Unikum och genomfört utvecklingssamtal. 

Ett utvecklingsområde som vi sett är att vi behöver systematisera arbetet med pedagogiska planeringar och 
dokumentation. Ett verktyg i detta är Unikum som redan i dag används inför utvecklingssamtal samt som 
kommunikation mellan vårdnadshavare och skola. Arbetet med att planera och dokumentera mer systematiskt i 
Unikum påbörjades under vårterminen och kommer att fortsätta under höstterminen. Det är avsatts tre tillfällen 
under hösten till att implementera arbetet. Arbetet sker tillsammans med gymnasiesärskolan och leds av 
karriärlärare. 

  

 
Att fyrfältaren används vid 
elevärenden. 

  Hög  

Kommentar 

Professionerna i elevhälsan träffas kontinuerligt och lärare anmäler vid behov ärenden till elevhälsans möte, 
underlag till detta tas fram via SPSM:s värderingsverktyget Tillgänglig utbildning, här skattar verksamheten 
tillgängligheten för lärmiljön för att få en gemensam förståelse för vad en tillgänglig lärmiljö innebär samt att 
upprätta en plan. 

Pedagogerna har använt sig av verktyget fyrfältaren för att skapa sig en bild av klassrumssituationen. Detta 
lyfter de sedan kollegialt med kollegorna innan de går vidare till EHT. Detta samt att de har fått handledning via 
särskolans resursteam och andra professioner inom EHT har inneburit att antalet anmälda ärenden till EHT 
under läsåret varit få. 

 
Vid medarbetarsamtalet följa 
upp 

Gunilla Olsson  Medel  

Kommentar 

Kommer att lyftas vid medarbetarsamtal ht-22 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Deltog i skolans dag  2022-03-11 2022-03-11 

 

Vill förankra arbetet med 
tillgänglig lärmiljö hos ny 
personal och fritidshemmet 
genom en kickoff på en APT. 

 2022-03-11 2022-06-17 

 
Hur många har skrivit i 
Unikum 

Gunilla Olsson 2022-03-11 2023-08-31 

Uppföljning vid utvecklingssamtal samt medarbetarsamtal 

Kommentar 

Alla grundsärskolans lärare har dokumenterat i Unikum och genomfört utvecklingssamtal 

 

Få ihop tillgänglig lärmiljö 
(projektet) med 
elevhälsoarbetet och 
dokumentation i Unikum. 

Gunilla Olsson 2022-03-11 2023-01-31 

Arbetar med tillgänglig lärmiljö  
Fysisk lärmiljö 

Kommentar 

Skolans lärmiljöer behöver utformas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar att lyckas i sitt lärande och 
vara delaktiga. Det har pågått ett arbetet på grundsärskolan med  att använda SPSM:s material 
tillgänglighetsmodell sedan läsåret 2020-2021 och arbetet har  fortsatt under våren 2022. Arbetet har letts av 
särskolans förstelärare. 

Modellen omfattar kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för lärande, socialt samspel och valet av 
pedagogiska strategier. Den ger även kunskap om den fysiska lärmiljön. Tanken är att modellen ska vara ett 
verktyg för att arbeta för en tillgänglig utbildning utifrån ett helhetsperspektiv. 

Modellen ska även ligga till grund för bedömning/utredning innan ett ärende kommer till elevhälsan. Utfallet av 
att undervisande lärare först svarar på frågorna utifrån i vad vi kallar "fyrfältaren" och sedan tar med den till 
kollegorna och berättar för dem i vad vi kallar för "rundan". Det har inneburit att de allra flesta elevärenden 
kunnat lösas via kollegiala samtal.  Arbetet med att dokumentera i Unikum fortsätter under höstterminen 2022. 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

  

 Elev enkät  2022-10-10 2023-08-31 

Genomföra elevenkät två gånger per läsår 

 Skapa en mapp på G  2022-03-28 2022-06-17 

Dokumentation sparas kring fyrfältaren 

Kommentar 

G-mappen är skapad 

 
Gå igenom pedagogisk 
dokumentation 

 2022-03-28 2022-10-31 

 
Använda gröna och röda 
prickar 

 2022-10-10 2023-08-31 

Utvärdera tillsammans med eleverna genom att använd röda och gröna prickar 

Ökad trygghet 

Hur stor del använder ledorden, utveckling, ev byta till Pågående 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Att alla använder sig av 
ledorden. 

  Medel  

Vi har beslutat om ledord och de ska finnas synliga i klassrummet, de ska vara kända av elever och 
medarbetare 

Kommentar 

En viktig del i att eleverna ska känna sig trygga är att vi arbetar så strukturerat och med så lika 
tillvägagångssätt som möjligt kring eleverna så att de känner sig trygga. Det arbetet startar i klassrummet med 
relationsskapande mellan elever, lärare och elevassistent. I det här arbetet  utgår vi från lågaffektivt 
bemötande. 

Ledorden är synliga i samtliga klassrum och information till vårdnadshavare kring arbetet har genomförts. 

Arbete med att alla medarbetare  kan  teckna ledorden är inte uppnått. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Förankra ledord: Trygghet, 
kunskap, respekt och glädje 
Skolans dag 14/9. 

 2022-03-11 2022-03-11 

 
I klassen genom att orden är 
synliga i klassrummen, 

 2022-03-11 2022-06-23 

 

Förankrade hos 
vårdnadshavare via 
föräldramöte. 

 2022-03-11 2022-10-14 

 Alla kan tecknen för ledorden.  2022-03-11 2023-01-31 

Kommentar 

Vi har arbetat med detta under läsåret, fortbildning via SRT Särskolansresursteam, samt kollegialt 

FN:s hållbarhetsmål 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Hållbar energi för alla    

 Hållbar konsumtion och    
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

produktion 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Gemensam temadag  skola 
och fritids 

 2022-10-10 2023-02-10 

V.6 den 8 februari 

 Gemensam temadag  2022-10-10 2023-02-10 

v. 6 den 8 februari 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Grundsärskolan är organiserad i 6 klasser fördelade på tre träningsklasser och 3 

grundsärskoleklasser. Klasserna är åldersblandade det finns  en klasslärare och elevassistenter 

som arbetar i varje klass. Till detta finns även lärare i musik, HKK, idrott, trä och metall, samt 

textilslöjd. Fritidsverksamheten är uppdelad i tre avdelningar  Solen, Vinden och Vattnet. Det 

är en förskolelärare som har tid för att vara övergripande pedagogiskt ansvarig för 

fritidsavdelningarna,  Varje avdelning har även utsett en ansvarig person. 

Fritidsverksamhetens mål under läsåret kommer att rubrikmässigt vara det samma som 

skolan. 

Läsårets prioriterade mål för grundsärskolan och fritidsverksamhet; 

Ökad undervisningsskicklighet 

- fortsatt arbete med Bravo Lesson 

- SO3-lektionen 

- kollegialt lärande (forskningslitteracitet) 

- tillsammans med gymnasiesärskola arbeta med hur vi planerar och dokumenterar i Unikum 

Högre måluppfyllelse 

Utveckla användningen av lärplattform Unikum 

- kunskapsutveckling och bedömning 

- IUP 

- extra anpassningar 

- pedagogiska planeringar 

- tydliggöra i Unikum hur vi använder digitala hjälpmedel 

Höja kompetensen gällande digitala verktyg, fortbildning, kollegiala träffar (måndagsträffar) 

Använda skoltavlan 

Tillsammans med gymnasiesärskola arbeta med den fysiska lärmiljön 

Ökad delaktighet 

- prioritera att samverka med gymnasiesärskola 

- fritidsverksamheten göra en plan för samverkan med fritids på Centralskolan och 

Högbergsskolan 

- Tydlighet i var vi dokumenterar samt hur vi delger varandra detta så att eleven gynnas av 

detta både i skolan och på fritids 

- elevmedverkan, via elevenkät eller annat sätt där vi får kunskap om hur eleverna upplever 

våra verksamheter. 

- Enkät till vårdnadshavare 

- mätning i nuet av elevers upplevelse av undervisning 
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- använda fyrfältaren i arbetet med elevärenden 

Ökad trygghet 

- Arbeta vidare med  ledorden, Trygghet, Kunskap, Respekt och Glädje 

- Elevenkät eller annat sätt att veta hur eleverna upplever våra verksamheter 

  

Ökad hållbarhet 

Arbeta med FN:s Globala mål 

Mål 7 Hållbar energi för alla 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
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Inledning 

Hållnäs skola är belägen i Edvalla på Hållnäshalvön. Det är en skola med åldersblandad 

undervisning. 

Skolan har under detta läsår haft ca 33 elever och 5 medarbetare. 

Hållnäs skola ingår i skolområde fyra i Tierps kommun och delar elevhälsoteam och 

skolledning med områdets övriga skolor dvs Hållnäs skola och OlAndersskolan. 

Det finns en rektor som även arbetar på andra skolor. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Då Hållnäs skola byggdes 1960, en tid med stort antal barn i området är den dimensionerad 

för fler elever än vad som går där idag så har skolan god tillgång på lokaler. Två klassrum är 

utlånade till förskolan. 

Elevernas arbetsmiljö är tillfredställande även om viss inredning är sliten och it-miljön 

(främst nätverksprestanda) ett föremål för ständiga utvecklingsbehov. Skolan är och visar upp 

en trygg och god miljö för att ge eleven goda förutsättningar att utvecklas och lära. 

Medarbetarnas arbetsmiljö är ur psykosociala aspekter på en normal nivå medans det alltid 

finns mer förbättringsmöjligheter gällande viss sliten inredning dvs den fysiska arbetsmiljön. 

Medarbetarnas arbetsmiljö prövas regelbundet i att de är få kollegor. Därigenom färre 

dialogtillfällen och fördelning av arbetsuppgifter ges inte samma möjligheter på en större 

skola. 

Systematiskt kvalitetsarbete. Medarbetarna och eleverna samt vårdnadshavarna är delaktiga i 

kvalitetsarbete. För vårdnadshavare främst i den kontinuerliga dialogen med stöd av Unikum 

samt enkäter och möten. 

För medarbetarna är dialog- och bedömningsprogrammat Unikum och olika typer av elev, 

grupp och klasskonferenser centrala i kvalitetetsarbete. Uppföljning och reflektion samt 

analys och verksamhetsplanering är andra delar i kvalitetsarbete. 

-för eleverna egenreflektion i dialog med pedagog och kamrater samt vh. Detta förekommer 

också i grupp, i klass och på skolnivå. 

Anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd är arbetssätt som används. I det digitala 

instrumentet Unikum systematiseras och dokumenteras arbetet med dessa. Gällande särskilt 

stöd är elevhälsans specialister tydligare delaktiga, då främst specialpedagog och speciallärare 

men även andra vid behov av den träffsäkerheten. 

Elevhälsoarbete sker i hela linjen från lärare/medarbetare till eht-medarbetare. Första linjens 

elevhälsoarbete sker med alla i det dagliga mötet med elev. 

Formativ bedömning är det grundarbete utan vilket elev och skola inte utvecklas. Bemötandet 

och kommunikationskompetenserna i lärarens breda arbete och följsamhet med eleverna är 

förutsättning för lärande och utveckling. 

Betyg är i förhållande till det formativa, dagliga arbetet en fråga av liten vikt på låg och 

mellanstadierna, som i Björkängsskolan. 

Ansvar och inflytande för eleverna sker främst i klassen. På Hållnäs skola hålls också skolråd 

där alla de ca 33 eleverna är delaktiga. 

Övergångar mellan olika skolformer/stadier genomförs i enlighet med återkommande rutin 

med utvärderade och analyserade handlingsplaner. Skolans fysiska närhet till förskolan, som 

är belägen i samma hus och därmed ger dagliga möten mellan barn och vuxna från de olika 

verksamheterna ger små problem med övergångar. Detta gäller även uppåt då årskurs sex har 

undervisning en halv dag i veckan på högstadiet i Skärplinge., 

Fritidshemmet i Hållnäs skola har gemensam personal med skolan. Lärarna från firitids 

undervisar främst i de yngre åldrarna. 
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Pandemin har inte haft några större negativa effekter på Hållnäs skola. Medarbetarnas 

sjukfrånvaro har varit liten. 

I årets enkäter från skolinspektionen har svar givits från elever, medarbetare och 

vårdnadshavare. Pga gruppernas låga antal redovisas ej elev och medarbetarresultat. 

Vårdnadshavargruppens resultat redovisas. Deras svar visar att skolan har bättre resultatindex 

än medelskolan i Tierps kommun och alla kategorisvar ligger nationellt inom beräknad 

nationell median. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

I den lilla kollegiala gruppen ställs särskilda krav att finna möjliga modeller för 

kompetensutveckling. Vi har inte funnit den bästa formen för detta ännu. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

  Medel  

Kommentar 

Systematiserat med hjälp av Bravo Lessons som mall för besök och val av fokus. 

Regelbundet och osystematiskt i kontakt med lärare i klassrumssituationer och i än större utsträckning i rast- 
och planeringssamtal. 

  

 Behörighet lärare   Hög  

Kommentar 

Efter en tid med vikarie inom (främst förskoleklass) genomfördes rekrytering vt 22 så en högre nivå av 
legitimerade medarbetare uppnåddes. 

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Medel  

Kommentar 

En förskollärare har genomgått vidareutbildning vid högskolan i svenska. 

Förskoleklass och fritids har genomfört kollegiala utvecklings- och kompetenshöjningsprojekt (SBS/KUL) 

Eht har genomfört lokal fortbildning gällande anpassningar och särskilt stöd. 

Rektor och medarbetargruppen har inte lyckats förverkliga SBS/KUL-projekt (lokal Kompentens Utveckling 
Lärande). 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Besök  2021-08-09 2022-08-08 

rektor har besökt och tagit del av undervisning och skolans dagliga undervisningsliv, i övrigt också. Bravo 
lessons har fungerat som en grund. 

 behörighet  2021-08-09 2022-08-08 

Nyrekryteringar har stärkt behörigheterna i fritids och förskoleklass. 
Kompetensutveckling av förskolelärare har stärkt kompetens/behörighet i svenska och läsinlärning. 

 Kollegialt lärande  2021-08-09 2022-08-08 

Ta del av kollegors kunskaper. Skapa möjlighet för deltagande i ämneskonferenser, läromedelssamtal, 
sambedömningar och gemensamma reflektioner. 

Kommentar 

Det har funnits hinder i arbetet med kompetensutveckling. Dels av schemakaraktär och dels pga det lokala 
kollegiets fåtaliga medlemmar. Ett område med fortsatt behov av utveckling. 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Medel  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Den lilla skolan har viktigt arbete att utveckla sociala praktiker utan inslag av kränkningar. Även i små 
sammanhang kan stigmatiseringar finnas och olämpliga rollfördelningar vid t ex lek. 

Få exempel på att kränkningar registreras i DF. 

 Trivsel    

trygghet och studiero 

Kommentar 

Vårdnadshavarnas enkätsvar pekar på trygghet och studiero. Vi vet att det är ett pågående arbete som krävs 
för det. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Kränkningar  2021-08-09 2022-08-08 

Digitalfox som verktyg i anmälan , hantering och uppföljning. 

 Samtal Enkät  2021-11-22 2022-08-08 

Samtal och analys av enkätsvar 

IKT 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Användning    

Dagligt nyttjande av verktyg 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
verktygsträning och 
behörigheter 

 2021-08-09 2022-08-08 

Medarbetare i Gigla och elever under medarbetares ledning. 

Måluppfyllelse 

Det finns följsamhet från lärarna med elevernas kunskapsutveckling. Detta är grunderna i det 

formativa pedagogiska arbetet. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Bedömningsstöd Nat´l prov    

Skilda diagnostiska, formativa och summativa bedömningar. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Formativa bedömningar  2021-08-09 2022-08-08 

Daglig uppföljning och undervisning 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Uppdragen är fram till nu genomförda av fritids, förskoleklass och skola 1-6 i enlighet med 

verksamhetsplaneringen och i nuläget finns nya verksamhetsplaner för skolans 

delverksamheter. 

I verksamheterna ackumuleras resultat som redovisas enligt krav och plan. 

Hållnäs skola har i augusti 2022, 35 elever. De är spridda över sju årskullar. I elevgruppen 

finns f nv tre elever med utomnordiskt modersmål och tre elever med annat nordiskt 

modersmål. Skolan har därför behov av att tänka Sva för 10-20% av sina elever. 

Elevhälsan finns på plats bestämda dagar. I Eht har kurator fattats. Nyligen har eht utökats 

meden kurator med inriktning på förebyggande och främjande arbete. Specialpedagogisk 

kompetens har efterfrågats och utökningen med speciallärare på deltid är välkommen. 

Den lokala skolan lär och tillämpar nya system för insamling av data. "Ständiga" 

upphandlingar motverkar tyvärr stabilitet och utmanar kompetensnivåerna i verksamheterna. 

(Dvs när vi lärt och fått ordning är det dags för nytt). 

Ett (sedan flera/snart många år) återkommande och t v olöst problem som skapar onödiga 

brister i redovisningarna är tillgängligheten till sammanställd och för presentation och analys 

bearbetad statistik. Att samla in går bra (trygghet och resultat) men att ta fram och arbeta med 

resultaten är inte möjligt i tillfredställande grad. Det blir t ex allt för ofta päron och äpplen i 

jämförelserna. Detta är en program- och kompetensfråga som organisationen hittills inte rått 

på. Skolinspektionens enkäter fungerar. 

De fysiska förutsättningarna för de olika verksamheterna i Hållnäs skola är i form av lokaler 

och skolgårdar goda. 

Viss utrustning och inredning är eftersatt och gammal. I-pad utrustning för alla elever finns nu 

på plats. 

Den digitala miljön behöver ständigt utvecklas då kraven i undervisningen på uppkopplingar 

förändras med ökad digitalisering. 

Det är återkommande en utmaning att skapa kompetensutveckling och kollegialt lärande i 

medarbetarna, enskilt som i arbetslag. Den lilla gruppen med få kollegor och få möjligheter 

att justera scheman är de dominerande skälen. 

Fritidsverksamhetens pedagoger har inte tillfredställande tilldelning av utvecklings- och 

planeringstid. I jämförelse med annan lärarpersonal har de 2/4 dagar mot ca 12/14 per läsår. 

Gruppen har även mindre möjligheter till regelbundna arbetslags- och 

kompetensutvecklingsmöten. Det är idag ett lokalt organisatoriskt problem utan stöd från 

övergripande skolstrukturer kommunalt/regionalt/nationellt. 

Rektor delas med andra och det gör att hans tid inte alltid finns i Hållnäs. 
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Inledning 

Kyrkskolan byggdes för mer än 60 år sedan. Den har varit en F-6- skola fram till 2018 då det 

upptäcktes farliga ämnen i väggarna som gjorde att den måste utrymmas. Mellanstadiet 

flyttades till Aspenskolan och paviljonger hyrdes in för F-3 samt fritidshemmet. Beslut togs 

att vissa delar av skolan måste rivas och återstående fick en genomgripande renovering. Nya 

Kyrkskolan invigs i slutet av ht-22 samtidigt med en förskola med 6 avdelningar. Inför detta 

läsår flyttade inte åk 3 till Aspenskolan vilket gör att Kyrkskolan nu är en F-4-skola. Vi 

bedömer att Kyrkskolan, både personal och elever, gjort sitt allra bästa för att nå bra resultat 

trots provisoriska lokaler och att pandemin satt ner möjligheterna till samverkan med 

skolledning och Aspenskolan med dess lärare. Vi har mötts varje vecka via Teams men vi 

märker redan ett uppsving nu när vi kan träffas. Vi har en arbetsordning med gemensamma 

möten, kollegialt lärande och elevhälsoarbete för att vi tror att den lilla skolan behöver den 

stora - men också tvärtom! 



Kyrkskolan, Kvalitetsredovisning 4(12) 

Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

I inledningen beskrivs de yttre förutsättningarna att klara vårt uppdrag. De har inte varit 

optimala men har tagits emot med tillförsikt, då vi vet att vi väntar på en ny skola som byggs 

med rejält tilltagna ytor och modern design. Vi har  endast legitimerade lärare i  grundskolan 

medan i  fritidshemmet arbetar endast barnskötare . Vi annonserar ständigt efter 

fritidspedagoger, men har fått till oss att det inte finns tillräckligt många utbildade i landet. 

Lärare har dock, i fastställt schema, även arbetat viss del på fritidshemmet. Detta först av 

schematekniska skäl men det har visat sig bidra till förståelse för den verksamheten och till 

vår devis" Hela barnet -hela dagen". 

Det vi i skolledningen mest ser fram emot under kommande läsår är att mera konkret vara 

med i utvecklingen av undervisningen på Kyrkskolan. Vi har besökt alla klassrum men 

behöver ge mer direkt feedback för att göra det pedagogiska, ständigt pågående, samtalet 

djupare och möjligtvis innehålla fler ämnen som skaver. Varje arbetslag har en 

verksamhetsplan som snurrar i ett årshjul. Kyrkskolan har under året fått lägga mer tid på att 

riktigt jobba fram den samt förankra den i hela verksamheten. Det har gjorts i extra möten och 

konferens - skolledningen har deltagit i vissa och andra har varit enbart för arbetslaget. Detta 

har varit ett sätt att kompensera för det minskade möjligheterna att genomföra det  kollegialt 

lärande som vi alltid har tillsammans med Aspenskolan för en ökad dynamik. Vi har tidigare i 

våra verksamhetsplaner haft en punkt med om att hitta fler sätt att samarbeta med 

vårdnadshavare för ökad ömsesidig tillit. Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare visade 

att de önskar mer/bättre? information från skolan. Detta innebär att vi kommer att lämna detta 

mål kvar i kommande verksamhetsplan samt utreda vad detta kan betyda. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

  Hög  

Kommentar 

Skolledningen har besökt klassrummen och lärarna men behöver förbättra systematiken kring detta. Lärarna 
ska också auskultera hos varandra - lärarna på Kyrkskolan är i varandras klassrum då lokalerna är uppbyggda 
så att öppnar du klassrumsdörren så kommer du in i ett annat klassrum. Även här behöver vi öka systematiken 
men också dynamiken. Det gör vi genom att varje lärare på Kyrkskolan auskulterar hos en lärare på 
Aspenskolan. Detta startar den 7 september. Den lilla skolan behöver den stora - och tvärt om. Under 
pandemin  har Kyrkskolan varit för långt i från skolledare och elevhälsoteam. Kombinationen av en mycket liten 
skola, samt pandemin som vi reglerat hårt, när det gäller att träffas i verkliga livet är inte en bra kombination. 
Trots att vi träffats regelbundet på Teams varje vecka har ledarskapet varit en utmaning. Vi har identifierat 
detta tillsammans med lärarna på Kyrkskolan och vi pratar öppet om detta. Det hjälper oss att från det nya 
läsåret förbättra konsten att hjälpa varandra att bli bättre. 

 Behörighet lärare   Hög  

Kommentar 

Alla lärare i grundskolan på Kyrkskolan är legitimerade- tyvärr så gäller inte detsamma för fritidshemmet. På 
det senare arbetar två barnskötare trots att vi annonserar efter fritidspedagoger varje termin. Inför kommande 
läsår behövde vi ytterligare lärare då Kyrkskolan gått från F-3-skola till F-4-skola. Vi har rekryterat ytterligare en 
lärare med legitimation. På Kyrkskolan finns ingen lärare med karriärtjänst - det hoppas vi kunna ändra på då 
det är viktigt på en mindre skola att ha någon/några som särskilt driver utveckling i olika frågor 

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Medel  

Kommentar 

Vi har genom hela läsåret, tillsammans med karriärlärarna i området, planerat och drivit  aktiviteter som ska 
stödja arbetet med att utveckla undervisningen. 

Dessa har bestått av 

-klasskonferenser i samverkan med elevhälsan ger en grund vad som behöver utvecklas i undervisningen för 
respektive klass. 

- kollegialt lärande med de indikatorer vi tror på kan påverka undervisningskvalitet. 

- mentorskap för nya lärare 

- särskild mötesserie för nyanställda - som inte behöver vara nyutbildade - för att kunna sprida vår huvudtes 
kring utmanande undervisning 

- efter höstterminen samlade vi in lärarnas egna reflektioner om hur de utvecklat undervisningen. 

Vi har genomfört det vi planerat ,men anser oss långt i från färdig, då en snubbeltråd varit pandemin där vi 
hållit isär våra skolor  och hänvisat till Teams. 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Medel  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Kyrkskolan har genom åren haft få anmälningar, under läsåret 21/22 5 st, vilket vi i analysen till viss del kan se 
beror på att Kyrkskolan är en liten skola där all personal känner alla elever väldigt väl. Detta skapar såklart en 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

trygghet. Anmälningarna riktar sig mot verbala kränkningar som sker på raster och i kapprum. Det behövs dock 
en vidare diskussion om antalet anmälningar är rimliga. Skolans gemensamma arbete kring språkbruk behöver 
det tas ett kraftfullt  omtag kring. Skolans insatser med fler lärare som möter upp elever redan i kapprummet 
och fler vuxna ute på raster har visat sig vara positivt då färre fysiska situationer uppstått på raster och i 
kapprum. 

Att utveckla elevers lärande genom en utmanande undervisning. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Vi mäter elevers resultat i 
måluppfyllelse. 

   

Kommentar 

Förskoleklassen  

Alla har goda kunskaper och kunde gå vidare till material för åk 1 i förtid 

Åk 1  

Läsförståelse - 100% av flickorna har nått godtagbar nivå 

81% av pojkarna har nått godtagbar nivå 

Under läsåret har de arbetet med delar av f-klassens pedagogik och sedan gått vidare med övning i svenska 
och matematik. Med de insatser som genomförts har de flesta uppnått målen i att läsa och uppnått tillräckliga 
kunskaper inom matematik. 

 Åk 2 

Ett mindre antal elever har varit i behov av stöd i sin kunskapsutveckling och har uppnått målen helt eller är 
nära att uppnå dem vid läsårets slut. Detta har det gjort genom omfördelning av resurser samt 
"fokusundervisning" 

Åk 3 

Pojkarna har nått 100% måluppfyllelse i matematik, svenska, no och so. 

Flickorna har nått 100%  måluppfyllelse i no och so, 85% i matematik, och 83% i svenska. 

Att beakta är att  årskurserna på Kyrkskolan är små - de ligger på 12-18 elever. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Auskultation  2021-08-09 2022-06-17 

Auskultationen genomförs mellan lärarpar och utgår från de tre framgångsfaktorerna för ökat lärande: 
Emotionellt stöd 
Inlärningsstöd 
Klassrumsorganisation 

Kommentar 

Lärarna på Kyrkskolan har auskulterat hos varandra utifrån perspektiven emotionellt stöd, inlärningsstöd och 
klassrumsorganisation. De är i varandras klassrum då lokalerna är uppbyggda så att öppnar du 
klassrumsdörren så kommer du in i ett annat klassrum därav har det funnits goda förutsättningar för detta. Vi 
behöver öka systematiken men också dynamiken för ytterligare kvalitetshöjning. För att skapa detta så är 
behovet att lärarna på Kyrkskolan auskulterar i lärarpar tillsammans med en lärare från Aspenskolan. 

 Lågstadiesatsningen  2022-01-10 2022-06-17 

Kontinuerliga möten där ansvarig lärare för lågstadiesatsningen samlar samtliga inblandade 
lärare/eht/skolledning för att återge nuläge och insatser. 

Kommentar 

Vi startade lågstadiesatsningen under den tid det utgick ett statsbidrag med samma namn. Det är en mycket 
erfaren lärare som följer hela processen med bedömningsstödet och nationella prov på lågstadiet. 

Detta ingår i lågstadiesatsningen: 

- Hjälper pedagogerna genomföra bedömningsstödet 

- Handleder lärarna i genomförandet 

- Sambedömning mellan alla berörda lärare 

- Sammanställer resultaten för området terminsvis 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

- Analyserar och dokumenterar resultaten 

- Återkopplar till elevhälsoteam, arbetslag och skolledning 

- Arbetar med eleverna och tränar på det som testerna visat, genom fokusträning 

- Handleder lärare efter behov 

 Klasskonferenser  2022-01-10 2022-06-17 

Kontinuerliga fördjupade avstämningar för varje elev läge/resultat där mentorer/eht/skolledning deltar. 

Kommentar 

Det har genomförts fördjupade avstämningar för varje elev vad gäller läge/resultat där mentorer/eht/skolledning 
deltar. Dessa konferenser skapar förutsättningar för rätt insatser inom rimlig tidsrymd och har visat sig ha stor 
betydelse i ökad måluppfyllelse. 

 Kollegialt lärande  2022-01-10 2022-06-17 

Det kollegiala lärandet drivs av karriärlärarna och de områden vi fokuserar på är; nya kursplaner och 
betyg/bedömning 

Kommentar 

Under läsåret har vi, tillsammans med karriärlärarna i området, planerat och drivit aktiviteter som ska stödja 
arbetet med att utveckla undervisningen där mötesserier med fokus på nya kursplaner samt på betyg och 
bedömning genomförts. 

Karriärlärarna har lett grupper, dels utifrån vilka stadier lärarna undervisar i dels utifrån vilka ämnen de 
undervisar i, och där gått igenom de nya kursplanerna och tillsammans diskuterat vilka förändringar som 
behöver ske i undervisningen. Vi konstaterar att dessa möten stärkt lärarna i sin yrkesprofession. 

Karriärlärarna har också lett grupper, organiserade på samma sätt som beskrivits ovan, i betyg och 
bedömning. Vi ser fortsatt behov av dessa diskussioner. 

  

Skapa en reflekterande organisation 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Utvärderingar gäller såväl de 
utvärderingar som görs 
enskilt, i grupp och på 
organisationsnivå. 

   

Kommentar 

Att erövra en reflekterande organisation ger att vi får tillgång till forskning men framförallt den beprövade 
erfarenheten. Då en reflekterande organisation inte fortsätter att vara just det om vi inte enträget fortsätter att 
hålla den vid liv! Vi missar inte ett tillfälle att påminna om detta mål! Ett annat skäl att detta mål finns med så 
högt upp är att vi ser att det kommer fler och bättre nya idéer och metoder om man malt det genom reflektion. 
Alla genomför utvärderingar på enskild, grupp och organisationsnivå Vi har också, genom samtal, kunnat se att 
om vi reflekterat på egen hand i grupp och på organisationsnivå så vågar fler prova något nytt! Detta mål har 
varit svårare att nå framgång med på Kyrkskolan men som vi nu kommer att gå framåt med då dynamiken ökar 
när vi återigen kan ha gemensamma möten i skolområdet. 

 
De frågor vi får är relevanta 
eftersom de redan är tänkta. 

   

Kommentar 

Här behöver vi längre tid - väldigt viktigt att vi prioriterar detta inför att vi flyttar in i den nya Kyrkskolan. Det ger 
möjligheter som de flesta inte får möjlighet att göra. Inget kan sitta i väggarna eftersom de är nya..... 

  

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Skapa tid i scheman, 
kalendariet och i alla möten 
för reflektion. 

 2022-01-10 2022-06-17 

Kommentar 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

Detta område har varit i fokus för oss vad gäller Kyrkskolan. Dels i pandemitider och dels för att Kyrkskolan är 
en mycket liten skola.  Reflektion kan tyckas vara en mjuk fråga men den är lika viktig att involvera i 
arbetsorganisationen - för att de ska hända måste vi lägga in möjlighet i alla möten, i kalendariet och i 
scheman. 

Under pandemin har Kyrkskolan varit för långt i från skolledare och elevhälsoteam. Kombinationen av en 
mycket liten skola samt pandemi, som vi reglerat hårt när det gäller att träffas i verkliga livet, är inte en bra 
kombination. Trots att vi träffats regelbundet på Teams varje vecka har ledarskapet varit en utmaning. Vi har 
identifierat detta tillsammans med lärarna på Kyrkskolan och vi pratar öppet om detta. Det hjälper oss att från 
det nya läsåret förbättra konsten att hjälpa varandra att bli bättre. 

 
Utbilda förstelärare och 
arbetslagsledare. 

 2022-01-10 2022-06-17 

Utbilda och diskutera med hur förstelärare och arbetslagsledare stödja utvecklingen mot en mer reflekterande 
organisation. 

Kommentar 

Vi utbildar och möter regelbundet såväl förstelärare som arbetslagsledare - vi involverar dem djupt i 
planeringar. Det ger den tillit vi gemensamt behöver för att implementera de ämnen vi vill sprida vidare i vår 
organisation. 

 
Skolledning föregår med gott 
exempel. 

 2022-01-10 2022-06-17 

Skolledning föregår med gott exempel genom att själva skapa tid för reflektion, såväl egen som i grupp. 

Kommentar 

Vi föregår med gott exempel genom att lägga in detta i våra egna kalendrar - enskilt och tillsammans. Detta är 
inte lätt att genomföra då verkligenheten tränger sig på och vi samtidigt vill ha dörrar öppna och ge 
lättillgänglighet. Särskilt knepigt har det varit under pandemin då vi inte kunnat visa upp oss som goda 
exempel. 

Stärka elevernas studiero/arbetsro 

Elevernas studiero/arbetsro har på många plan blivit bättre med hjälp av de insatser som 

gjorts. Dock behövs diskussioner med eleverna, lärarna och vårdnadshavare om hur det är när 

studiero råder. På Kyrkskolan är de tillfälliga lokalerna långt i från optimala. Lärarna har gjort 

insatser för att förbättra arbetsro och tryggheten: 

Lärarna möter upp eleverna redan i kapprummen varje morgon 

Faddergrupper bildas 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Kommunens enkät till elever 
där index ska höjas 

   

Kommentar 

Skolinspektionens enkät visar att 60 % av eleverna upplever att de ibland, ofta och alltid har studiero - detta 
resultat behöver utredas/förbättras 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Faddergrupper  2022-01-10 2022-06-17 

Kommentar 

Skolinspektionens enkät visade att några elever upplevde rädsla inför sina kamrater. Lärarna skapade 
faddergrupper för ökad trygghet och studiero. Insatserna har visat goda resultat vad gäller trygghet och 
arbetsro bland eleverna. 

 
Flexibla 
undervisningskonstellationer. 

 2022-01-10 2022-06-17 

Kommentar 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

Som ett led i Skolinspektionens enkät förra året, där några elever upplevde rädsla skapades faddergrupper för 
ökad trygghet och studiero. Lärarna har också, utifrån elevernas behov, arbetat med flexibla 
undervisningsgrupper såväl i undervisningssituationer inomhus som utomhus. Det har visat sig öka tryggheten 
och arbetsron bland eleverna. 

 
Förstärka vuxenstöd till 
eleverna 

 2022-01-10 2022-06-17 

Fler personal på raster samt innan skolstart. 

Kommentar 

Förstärkt vuxenstöd innan skolstart, i kapprum och på raster har gett en betydlig skillnad i arbetsro och trygghet 
för eleverna. 

Utveckla elevhälsans fokus mot förebyggande och hälsofrämjande 

arbete 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Kommunens elevenkät    

Höja index från 4.4 -  hur elever upplever att personal från eht frågar om deras skol- och livssituation. 

Kommentar 

Då Skolinspektionens enkätfrågor redigerats något under våren så stämmer inte den fråga vi ställde som 
indikator. Vi kan utläsa av enkätsvaren att 50 % av eleverna upplever det ganska svårt eller mycket svårt att 
komma i kontakt med personal från elevhälsoteamet. Detta behöver utredas. Inför kommande läsår är 
elevhälsoteamet utökat och det kommer att märkas i förbättrad tillgänglighet. Under pandemin fick inte någon 
personal jobba på två skolor samma dag och det gjorde naturligtvis att det blev en fördröjning av kontakten. 
Det som fungerat utan avbrott är det vi kallar "lågstadiesatsningen", se beskrivning under 3.3. 

Detta har varit ett stort stöd för Kyrkskolan och varit avgörande för att resultaten höjts. 

  

 Elevhälsoteam    

Framåtskridande arbete kring elever 

Kommentar 

Elevhälsoarbetet bedöms ha en god samverkan mellan teamet och pedagoger som gynnar eleverna. 
Förstärkning med ytterligare en kurator väntas i höst. Vi behöver dock höja kvaliteten och framdriften genom att 
skapa rutiner angående utredningar och kartläggningar. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Synliggöra elevhälsoteam  2022-01-10 2022-06-17 

Personalen inleder varje termin med att besöka samtliga klasser där de presenterar sig och beskriver sina 
uppdrag. 

Kommentar 

För att synliggöra elevhälsoteamet och dess arbete och uppdrag har de arbetat enligt följande: 

Alla professioner i elevhälsan besöker samtliga klasser inledningsvis på terminerna för att presentera sig samt 
beskriva sitt uppdrag. 

Elevhälsoteamet deltar i föräldramöten. 

Elevhälsoteamet deltar i arbetslagsmöten. 

Elevhälsoteamet har haft fasta dagar då de besökt Kyrkskolan. Detta för att få en kontinuitet. Såklart har de 
även åkt till Kyrkskolan vid andra dagar då behov funnits. 

Under pandemin har vi inte kunnat välkomna vårdnadshavare till föräldramöten, inte heller genomfört fysiska 
möten där många deltar. Men ambitionen har funnits för detta arbete och elevhälsoteamet har delvis fått hitta 
nya vägar, som till exempel deltagit via Teams på möten. 

 Aktiva och tillgängliga  2022-01-10 2022-06-17 

Personalen i eht är tillgängliga för såväl elever som för personal samt att de deltar aktivt i det vardagliga 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

arbetet kring elever. 

Kommentar 

Personalen i elevhälsoteamet är tillgängliga för såväl elever som för personal samt att de deltar aktivt i det 
vardagliga arbetet kring elever. Elevhälsoteamet fortsätter att vara på Kyrkskolan bestämda dagar, och inte på 
samma dagar, för att tillgängligheten och det elevnära arbetet ska optimeras. 

 
Skapa rutiner angående 
utredningar/kartläggningar. 

 2022-01-10 2022-06-17 

Vi skapar rutiner för hur arbetet kring elever som är i någon form av utredning ska fortlöpa, såväl skyndsamt 
som utifrån behov. 

Kommentar 

Vi behöver ytterligare förstärka våra rutiner för hur arbetet kring elever som är i någon form av utredning ska 
fortlöpa, såväl skyndsamt som utifrån behov. Inför nästa läsår kommer vi förstärka våra mötesrutiner där vi, 
förutom våra träffar varannan fredag, kommer vi att träffas en gång/månad för att specifikt diskutera 
utredningar/kartläggningar. Vi behöver också bli bättre på att granska och problematisera resultaten samt att 
delge alla som är berörda. 

 Lilla elevhälsoteam  2022-01-10 2022-06-17 

Samtliga professioner i eht träffas för att planera arbetet kring eleverna. 

Kommentar 

Samtliga professioner i elevhälsoteamet träffas för att planera arbetet kring eleverna. Vid dessa tillfällen kan 
även lärare komma eller bjudas in för samverkan kring eleverna. Dessa möten ser vi som mycket viktiga för att 
få en framdrift i det elevnära arbetet. 

 Klasskonferenser  2022-01-10 2022-06-17 

Eht deltar i klasskonferenser. 

Kommentar 

Samtliga i elevhälsoteamet har deltagit i klasskonferenser. Detta har varit mycket viktigt och ibland avgörande i 
arbetet kring eleverna och en viktig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

 
Elevhälsoteam deltar på 
arbetslagsmöten. 

 2022-01-10 2022-06-17 

Kommentar 

Elevhälsoteamet har deltagit på arbetslagsmöten dels för att implementera elevhälsoplanen dels för viss 
handledning i arbetet kring elever. 

Höja kvaliteten på fritidshemmet. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Kommunens elevenkät    

Kommentar 

Skolinspektionens elevenkät visar att eleverna på Kyrkskolan svarar mycket högt på att de upplever sig trygga, 
att de har inflytande och de vet vem de kan tala med om de undrar över något. Eleverna svarar något lägre på 
att de lär sig på fritidshemmet vilket vi behöver utreda vidare. De svarar också att deras utemiljö är mindre bra 
vilket är ett rimligt svar då större delen av deras skolgård är en arbetsplats. 

 
Utvärdering av vårt framtagna 
årshjul 

   

Kommentar 

Personalen följer årshjulet och det är en kvalitetssäkring för verksamheten. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Följa årshjulet  2022-01-10 2022-06-17 

Kommentar 

I sina planeringsmöten använder de årshjulet och utgår från det i sin dagliga verksamhet och planering för 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

densamma. 

 Möten  2022-01-10 2022-06-17 

Möten tre gånger per termin 

Kommentar 

Under våra träffar, som är tillsammans med Aspenskolans personal, samverkar och utvärderar vi 
verksamheten samt utvärderar årshjulet. Under pandemin träffades vi inte fysiskt utan skapade en digital 
plattform för samverkan. Dessa möten behöver ha en styrd agenda och följa årshjulet. Dessa möten är viktiga 
för samverkan på fritidshemmen i vårt område. 

 
Synliggöra det pedagogiska 
arbetet. 

 2022-01-10 2022-06-17 

Synliggöra visuellt i skolan lokaler. 
Synas på Instagram. 
Aktiva på Unikum. 

Kommentar 

Att synliggöra det pedagogiska arbetet har varit en utmaning i de provisoriska lokaler de haft under den nya 
skolans uppbyggnad. De delar klassrum med skolan, vilket i säg inte behöver vara en utmaning, och har inte 
prioriterat att ändra på detta då de ska flytta in i den nybyggda skolan under året. 

Kyrkskolans fritidshem har ett konto på Instagram och finns även med på Unikum. 

Samtliga av dessa aktiviteter behöver förbättras inför nästa läsår. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Kyrkskolan 

Efter att ha tagit del av resultaten för föregående läsår, analyserat, reflekterat och diskuterat 

kan vi se att under kommande läsår måste följande mål finnas: 

Stärka den utmanande undervisningen 

Vi vet att vi uppnått målet när arbetsron råder och resultaten höjs 

1. Auskultationer 

2. Kollegialt lärande 

3. Heldagsbesök 

4. Spaning efter goda exempel även utanför skolan 

Utveckla kvaliteten på fritidshemmet 

Vi vet att målet är nått när det uppstår ett lärande på fritids/samlad skoldag som 

eleverna kan beskriva 

1. Utvärdera gällande årshjul 

2. Regelbundna möten för uppdatering och planering 

3. Återuppta samverkan med övriga fritidshem i kommunen 

Vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet 

Vi vet att målet är nått när stor frånvaro minskar och alla elever uppger att de mår bra 

- kroppsligt såväl som psykiskt. 

1. Etablera "den mentala tallriksmodellen" för elevernas möjlighet till ett bra liv 

2. Fördjupa arbetet i trygghetsteamet 

3. Ökad arbetsro genom PAX (en del av Minerva) 

4. Ökad samverkan med vårdnadshavare 

5. Ökad samverkan för instanser utanför skolan 

Öka vårdnadshavarnas tillit till skolan 

Vi vet att målet är nåt när vi alltid kan samverka med hemmen för elevens skull. 

1. Samarbeta med hemmen kring den "mentala tallriksmodellen" 

2. Ordna gemensamma föreläsningar för vårdnadshavare och skolpersonal 

3. Utveckla föräldramötena för större känsla av delaktighet. 
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Inledning 

Utvecklingsarbetet på skolan bedrivs av förstelärare som jobbar med varsin insats för att 

utveckla undervisningen.- Varannan måndag har vi avsatt tid för detta. I detta arbete ingår 

även utvärdering för personal samt elever. 

En effekt av pandemin är att vi utvecklat arbetet i att ha digitala möten. Personal och även en 

del elever kan vara delaktiga trots att man inte kan vara på plats fysiskt. Utvecklingssamtal 

genomförs digitalt vilket underlättar för både personal, föräldrar och elever. 

Kontakten med vårdnadshavare har under pandemin inneburit svårigheter. Det är av yttersta 

vikt att nu ha fysiska föräldramöten. Vi behöver hela tiden jobba för att samarbetet med 

föräldrar utvecklas och är positivt. Vi kan konstatera att i skolinspektionens enkäter så är 

föräldrarna nöjdare med skolan än tidigare år. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Hur har vi genomfört vårt uppdrag? 

På Mehede skola jobbar vi med minst två pedagoger i varje klassrum. Detta för att skapa 

tydlighet och struktur för eleverna. Resurserna finns i klassrummen. Vi jobbar och utvecklar 

en formativ undervisning och jobbar med ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt. Alla 

elever ska få förutsättningar för att klara av skolarbetet på bästa sätt. Vi har en förstelärare 

som jobbar med det formativa och språkutvecklande i vårt utvecklingsarbete. Varannan 

måndag ligger denna tid. 

Våra elever behöver förstå vad skolan går ut på och det måste finnas en tydlig struktur för 

undervisningen. Undervisningen ska vara stimulerande och eleverna måste få feedback så att 

de får syn på sitt lärande. 

Insamlande av resultat 

Under lektionsobservationer har vi fått syn på att vi inte alltid använder våra resurser optimalt. 

Vi behöver utveckla arbetssättet att vara två i klassrummet. Vi behöver också vara tydliga 

med att vårt arbetssätt gäller all personal. Ibland är det så att man tappar och inte orkar hålla i 

det formativa, vilket får grupperna oroliga. Här behöver vi jobba effektivt med 

lektionsobservationer. 

Resultaten på Mehede skola har legat högt och fortsätter att göra det. Hög måluppfyllelse 

redan från kartläggningen i förskoleklass. 

Förutsättningar 

Mehede skola ligger i ett villaområde i norra delen av kommunen. Eleverna kommer med bra 

förutsättningar till skolan. Vi är flera vuxna i klassrummen. Detta för att skapa förutsättningar 

för lärare att kunna bedriva en bra undervisning. Att kunna vara fler lärare och pedagoger i 

klassrummen är nödvändigt på Mehede skola då vi har elever i behov av stöd på olika sätt och 

vi har åldersblandade klasser. Vi har hög behörighet på skolan och detta läsår har vi bara en 

lärare som inte blir behörig. Vår elevhälsa har fungerat mycket bra och till hösten så har vi 

anställt en kurator och en speciallärare på heltid vilket innebär att vi utökar elevhälsan med 

två tjänster. Vi har den resurs som krävs för att klara av att utveckla verksamheten på Mehede 

skola. Ekonomin är i balans. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

Peter Söderberg  Hög  

 Behörighet lärare Peter Söderberg  Hög  

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

Peter Söderberg  Hög  

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

Skolan jobbar aktivt och bra med kränkningar men måste bli bättre på att dokumentera detta i 

DF 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Medel  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Det kommer för få anmälningar om kränkande behandling från Mehede. Detta beror på att det är en liten skola 
som haft större problem i en av grupperna vilket inneburit att man fått en hög arbetsbelastning som i sin tur gör 
att man inte hinner/prioriterar denna dokumentation. Ett uvecklingsområde inför nästa läsår. 

Att utveckla elevhälsans arbete till att bli mer förebyggande och 

hälsofrämjande. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Enkät riktad till all personal 
och elever på skolan samt 
djupintervjuer med 
fokuselever. Höjt indexvärde 
på skolinspektionens enkät 
för elever:Studiero från 4.0 till 
5.5 och förhindra kränkningar 
från 6.3 till 7.0 

   

Kommentar 

69% av eleverna svarar att det är studiero på lektionerna ibland eller ofta. 

75% av eleverna svarar att lärarna gör tillräckligt för att förhindra kränkningar på skolan helt och hållet och till 
stor del. 

Index på personalenkäten är 7,4. Det är en bra siffra. Vi har jobbat medvetet för att elevhälsan ska jobba 
förebyggande och hälsofrämjande. Handledning av personal, EHT med på arbetslagsmöten samt en fast dag i 
veckan då all elevhälsopersonal finns på skolan är delar av förklaringen. Det finns fortfarande jobb att göra 
kring synen på elever i behov av stöd. Lärare och all personal måste förstå att de har ett ansvar i sitt uppdrag 
för elevhälsa och att EHT finns som ett stöd i detta. Nästa läsår utökar vi elevhälsan med en speciallärare och 
en kurator på heltid, vilket borgar för att arbetet kan fortsätta att utvecklas. 

Mehede är en liten skola vilket kan göra att de får elevhälsan lite mer utspridd och inte lika samlad som på 
Bruksskolan. 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Handledningsgrupper för 
personal som jobbar med 
elever i behov av särskilt stöd 
ledda av skolpsykolog, 
specialpedagog och 
kurator.EHT medverkar på 
arbetslagsmöten vid behov 

 2022-03-30 2022-06-30 

Formativ undervisning 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Genomförande och analys av 
Skolinspektionens elev- och 
personalenkät med fokus på 
trygghet, studiero och elevers 
uppfattning av 
undervisningen. Höjt 
indexvärde på enkäten för 
elever:Studiero från 4.0 till 6.0 

   

Kommentar 

Pga lågt antal elever i åk 5 har vi inga index att jämföra med från skolinspektionens enkät. Men elevenkäten för 
alla årskurser visar att ca 20% av eleverna säger att det är så stökigt på lektionerna att man har svårt att 
koncentrera sig. Detta bör ses i en kontext att en av grupperna har haft problem som har haft med personal 
och frånvaro av personal att göra. 

 

Vi mäter elevernas delaktighet 
genom intervjuer med 
fokusgrupp av elever. Höjt 
indexvärde på enkäten för 
elever:Delaktighet/inflytande 
från 5.6 till 7.0 

   

Kommentar 

Väl fungerande elevråd och klassråd samt en liten skola skapar en bra delaktighet för de allra flesta eleverna. 

 

Rektor genomför intervjuer 
med personal i samband med 
medarbetarsamtal. 

   

Kommentar 

Detta är genomfört. Fungerat bra. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Vi utgår från en formativ 
undervisning där eleverna 
förstår sin lärandeprocess.Det 
är arbetsro i klasserna och 
eleverna känner delaktighet i 
sitt lärande.Detta är en insats 
inom SBS och vi har kollegialt 
lärande som leds av 
förstelärare med all 
undervisande 
personal.Klassrumsobservati
oner av undervisningen av 
rektor/förstelärare med Bravo 
lessons. 

 2022-03-30 2022-06-30 
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Vi arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Genom elevenkät som mäter 
trygghet, trivsel och studiero. 
Skolinspektionens enkäter. 
Rektor genomför intervjuer 
med personal i samband med 
medarbetarsamtal. Alla 
pedagoger samt rektor 
genomför observationer för 
att se hur eleverna interagerar 
oavsett ålder och bakgrund. 
Detta sker utifrån en 
framtagen gemensam 
mall.Resultat på DLS-tester, 
bedömningsstöd och 
nationella prov. 

   

Kommentar 

Mehede har en fortsatt hög måluppfyllelse! 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Vi arbetar med ett språk- och 
kunskapsutvecklande 
arbetssätt.Detta är en insats 
inom SBS och vi har kollegialt 
lärande som leds av 
förstelärare med all 
undervisande 
personal.Klassrumsobservati
oner av undervisningen av 
rektor/förstelärare med Bravo 
lessons. 

 2022-03-30 2022-06-30 

Vi utvecklar fritidsverksamheten och får personalen att känna 

delaktighet. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Genom trygghetsenkät som 
genomförs endast på fritids. 
Rektor genomför intervjuer 
med personal i samband med 
medarbetarsamtal.Handlingsp
lan för en bra arbetsmiljö på 
fritids genom Stamina. 

   

Kommentar 

Vi behöver fortfarande titta över arbetsbelastningen för fritidspersonal. De behöver luft i schemat under skoltid 
för att orka ha en hög kvalitet på fritidstid. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Använder unikum i högre grad 
för att nå föräldrar kring fritids 
olika aktiviteter. Vi kommer att 
besöka andra 
fritidsverksamheter i 
kommunen och kanske 
utanför, för att på det sättet 

 2022-03-30 2022-06-30 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

utveckla vår egen verksamhet. 

Förbättra vårt samarbete med föräldrar. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Skolinspektionens enkät till 
föräldrar. Höjt indexvärde på 
enkäten:Studiero från 5.4 till 
6.5 och grundläggande värden 
från 6.5 till 7.5 

   

Kommentar 

Vi kan se att föräldrarna är missnöjda med elevernas bemötande. Ett index på 4,6. Trygghet och studiero är 
också lågt 5,6 men ändå lite högre än förra läsåret 5,4. Annars ligger föräldrarna på snittet, eller strax över, för 
kommunen. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Lärare/pedagoger pratar om 
föräldrars delaktighet under 
utvecklingssamtal samt 
föräldramöten.  Rektor skriver 
Rektorsbrev till föräldrar en / 
månad 

 2022-03-30 2022-06-30 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Mehede har en hög måluppfyllelse. Vi jobbar flera pedagoger i varje klass. Utvecklingsarbetet 

leds av en förstelärare varannan måndag. Till hösten har vi rekryterat en behörig 

mellanstadielärare till åk 4-6. Mehede är en liten enhet med ca 60 elever och åldersblandade 

klasser. Det vi behöver utveckla vidare är hur vi använder den resurs som finns i klassrummen 

för att bli så effektiva som möjligt. Vi behöver också jobba med anpassningar, extra 

anpassningar och särskilt stöd. Våra elever behöver studie- och arbetsro på lektionerna och 

känna sig trygga på skolan. Vi har ett väl fungerande elevråd och eleverna är delaktiga i 

verksamhetens planeringar. 

Viktigt framöver blir att få upp våra resultat vad gäller trygghet och studiero. Samtidigt som 

vi behåller den goda måluppfyllelsen. 
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Inledning 

Vårt systematiska arbete sker i samarbete med all personal och alla våra elever. De 

gemensamma målen togs fram i början av läsåret efter analysen av tidigare arbete. Arbetet 

utvärderas sedan kontinuerligt på arbetslagsmöten, elevråd, klassråd, styrgruppsträffar och 

arbetsplatsträffar. Personal, elever och vårdnadshavare har även svarat på enkäter som ligger 

till grund för utvärdering och förändringar av arbetssätt och organisation. 

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet där lärarna jobbar på relationer med elever och 

anpassar lektionerna. Vid behov av särskilt stöd har anmälningar skett till elevhälsoteamet, 

EHT. Vårt EHT har utökats under läsåret med en till specialpedagog. EHT har träffats 2 

timmar varannan vecka. 

På skolan har vi ett Trygghetsteam som fortsatt implementeringen av vårt trygghetshjul och 

varit ett stöd i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

På Tallbacksskolan har vi en årskursblandad fritidsavdelning och personalen arbetar i skolans 

verksamhet på dagtid. Detta skapar en god grund för relationsarbetet med eleverna. 

Inom skolområdet har vi en styrgrupp där utvecklingsledare representerar varje arbetslag. Det 

är den gruppen som tillsammans med oss skolledare diskuterar och planerar kring 

skolutvecklingsfrågor. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Tallbackskolan tillhör skolområde 3 där även Centralskolan ingår. Skolan är en F-6 skola med 

drygt 100 elever. På skolan och fritidshemmet arbetar 11 personal plus 9 personal från 

elevhälsan, skolledning och administratörer som har delat tjänst mellan Centralskolan och 

Tallbacksskolan. Fritidshemmet har en avdelning som då är åldersblandad. 

Under läsåret 2021/2022 hade vi fyra mål som vi arbetade mot. Det var att vi skulle arbeta för 

att öka tryggheten, höja måluppfyllelsen, öka elevernas delaktighet samt öka 

undervisningsskickligheten. Tallbacksskolan är en mycket lugn skola vilket de olika 

kvantitativa underlagen såsom elevenkäter visar. 

I och med att vi från höstterminen 2022 har en ny läroplan så har de ämnesträffar våra 

karriärlärare organiserat fokuserat på just de nya kursplanerna och vilka förändringar som 

gjorts. Träffarna har varit uppskattade och givande. De kvantitativa underlagen som betyg och 

omdömen visar att vi behöver fokusera på högre måluppfyllelse. Vi har många elever som når 

målen men vi vill att meritvärdena höjs. 

För en ökad samsyn och möjlighet till kollegialt lärande inom pedagogik och didaktik har 

lärarna auskulterat varandra. Tanken var att vi skulle använda oss av BravoLesson men av 

olika anledningar har detta arbete inte systematiserats. Det kollegiala lärande kommer 

fortsätta under kommande läsår. Skolan arbetar med faddrar och har skolgemensamma 

aktiviteter där man arbetar från förskoleklass till årskurs sex. 

I förskoleklassens kartläggningar "Hitta språket" och "Hitta matematiken" klarar eleverna de 

olika momenten men flera av dem behöver upprepa uppgifterna för att klara av dom. 

På Tallbacksskolan finns ett elevråd med representanter från varje årskurs. Det har varit ett 

bra engagemang och drivna elever. Frågor som har engagerat mest är skolmaten och 

gemensamma aktiviteter för hela skolan. 

Skolan har växt, gällande antalet elever och skolans utrymme börjar bli för litet. Det saknas 

arbetsrum för skolledning och elevhälsans personal när det behovet finns. De få grupprum 

som finns är genomgångsrum vilket stör koncentrationen för eleverna. En klass har sitt 

klassrum i skolans bibliotek som även fungerar som skolans musiksal. 

Vi är nöjda med att lyckats rekrytera legitimerad personal till grundskolan men vi saknar 

legitimerade fritidspedagoger. I ämnena slöjd och teknik saknar vi behörighet och vi har en 

lärare som just nu kompletterar sina pedagogiska utbildningar för att öka behörigheten i de 

naturorienterande ämnena. 

Skolan har en stor samsyn kring undervisning, studiero och trygghet. 

Skolan klarade sig relativt bra under pandemitiden. Vi ser inga större konsekvenser av det 

utan undervisningen kunde ske enligt plan så gott som hela tiden. Vissa klasser hade dock 

väldigt stor elevfrånvaro under kortare perioder. Lärarna täckte upp för varandra så den 

negativa effekten är att lärarna har haft mer undervisning än vanligt och att dagarna fick 

anpassas och omorganiseras med kort framförhållning. Det har på så sätt påverkat 

arbetsmiljön negativt. Samarbeten, auskultationer och planeringstid har påverkats av 

frånvarande kollegor. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

  Hög  

Kommentar 

Vi skolledare har besökt klassrummen och lärarna men inte fått tills systematiken på detta. Det är ett 
kvarstående mål 

 Behörighet lärare   Hög  

Kommentar 

Vi har lyckts bra i rekryteringen av legitimerad personal till grundskolan men har svårt att rekrytera legitimerade 
fritidspedagoger. Vi saknar behörighet i ämnena slöjd, teknik och no för åk. 4-6 men där en lärare nu slutför 
sina studier på lärarlyftet för att bli behörig i no-ämnena. 

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

Kommentar 

Våra förstelärare har hållit i ämneskonferenser och under läsåret har vi fokuserat på svenska, engelska, 
matematik och idrott och hälsa. Även lärare i andra ämnen har träffats för kollegialt lärande och diskussioner. 
Vi har haft tid och uppmanat till samplanering och sambedömning vilka flertalet har deltagit aktivt i. Fokus 
under läsåret har varit att implementerat 1:1-undervisning med iPads och datorer. Personalen har stöttat 
varandra och tipsat varandra på arbetslagsmöten, ämnesträffar men även på APT 

 Anpassningar    

Lärarna dokumenterar elevernas anpassningar på Unikum och utvärderar dessa. Anpassningarna syns tydligt i 
klassrummet. 

Kommentar 

Det är 26 elever som har anpassningar noterade på Unikum. Antalet elever med anpassningar är jämnt 
fördelat över alla årskurser. Vi ser att anpassningar noteras men vi behöver arbeta vidare med ledning och 
stimulans för att nå fler elever. Vi behöver dessutom bli bättre på att utvärdera anpassningarna och 
dokumentera dessa. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Uppföljning av Unikum  2021-08-31 2022-06-30 

 
Lektionsbesök av skolledare 
och kollegor. 

 2021-08-31 2022-06-30 

Kommentar 

Flera lärare lyfter att lektionsbesök av kollegor är givande och att återkopplingen efteråt är värdefull. Det är 
lärorikt att se vilka undervisningsstrategier kollegorna använder sig av. Det finns önskemål om att besöka 
varandra mer frekvent och under längre stunder. 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Kommentar 

Antalet kränkningsärenden har minskat från föregående läsår. Under detta läsår har 14 ärenden rapporterats 
och av dessa har åtta bedömts som en kränkning och vid åtta av ärendena har personal varit på plats. 
Merparten av kränkningarna sker på måndagar och tisdagar och inga av händelserna har något samband med 
diskrimineringsgrunderna. 12 av händelserna har skett på skolgården på rasterna och vid korridorer under 
verksamhetstid. Större andelen av händelserna har skett i samma klass. 

Höja måluppfyllelsen 

I åk 6 kommer två elever att gå från F till betyget E i svenska. De nationella proven i svenska 

visar också att ytterligare tre elever kommer att höja sitt betyg från höstterminen. I år har vi 

lyckats motivera eleverna i åk 6 genom vårt fokus på att visa vad som krävs och visa goda 

exempel och har nu flera B och A betyg. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Högre meritvärde    

Fler elever ska nå de högre betygen. 

Kommentar 

I åk 6 kommer två elever att gå från F till betyget E i svenska. De nationella proven i svenska visar också att 
ytterligare tre elever kommer att höja sitt betyg från höstterminen. I år har vi lyckats motivera eleverna i åk 6 
genom vårt fokus på att visa vad som krävs och visa goda exempel och har nu flera B och A betyg. 

Öka delaktigheten 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Index på elevenkät ökar    

Kommentar 

Elevenkäterna visar att eleverna upplever att de får vara med och bestämma genom klassråd och elevråd men 
jämfört med tidigare år så har elevernas upplevelse av delaktighet i undervisningen minskat. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Elevråd  2021-08-31 2022-06-30 

Kommentar 

Vi har fått en bra rutin för att få med eleverna i olika beslutsfrågor. Vi har elevråd, matråd och trygghetsteam 
som har fungerat utmärkt. De har haft ett reellt inflytande över både matsalen/maten och olika aktiviteter. 
Rastaktiviteterna har också bidragit till en ökad trygghet på skolgården när de äldre elverna tar del i de yngre 
elevernas raster. Efter vår praodag har vi också fått till ett ökat samarbete med matsalen där vi kan utveckla 
arbetet med att eleverna deltar och hjälper till i matsalen. 

Öka tryggheten 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Index på elevenkät ökar.    

Kommentar 

Andelen elever som känner sig trygga på skolan har ökat jämfört med tidigare års trygghetsenkät. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Trygghetsteamets årshjul 
följs. 

 2021-08-31 2022-06-30 

Alla arbetar förebyggande och främjande med trygghetsfrågor. Olika teman varje månad. 

 Synliga vuxna på rasterna  2021-08-31 2022-06-30 

Eleverna ser vuxna och vet vem man kan vända sig till om man vill ha stöttning och hjälp. 

Kommentar 

Rastaktiviteterna har bidragit till en ökad trygghet på skolgården och förläggningen av rasterna har planerats 
så att fler vuxna kan vara ute samtidigt. Elevenkäten visar att cirka 90% av eleverna tycker att de vuxna ser 
vad som händer på rasterna. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Resultatet av SKA-arbete läsår 21/22 visar att nedanstående insatser behöver göras i målen 

ökad undervisningsskicklighet och fördjupade kunskaper i matematik i syfte att höja kvalitén 

på undervisningen för att öka elevernas måluppfyllelse och ökad andel elever med höga 

betyg. Ökad undervisningsskicklighet behöver det även arbetas med på fritidshemmet. 

Ökad undervisningsskicklighet 

• Auskultation och återkoppling av varandras lektioner 

• Samplanering och sambedömning 

• Samsyn kring lektionsupplägg 

• Handledning av EHT och förstelärare 

Fördjupade kunskaper i matematik 

• Gemensamma ämnesträffar 

• Auskultation och återkoppling av förstelärare i matematik 

Höja den pedagogiska kvaliteten på fritidshemmet 

• Tydligare koppling till läroplanen i planering och utvärdering 

• Komplement till skolan 
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Inledning 

Personal och elever är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Kontinuerliga 

utvärderingar görs bland personalen , både på fritids och skola. Det finns bra fungerande 

rutiner för elevråd, matråd och fritidsråd. 

Elevhälsoarbetet har sina brister då det inte har funnits tillgänglig kompetens på skolan i form 

av speciallärare osv. EHT har under pandemiåren inte varit synliga på skolan vilket också är 

viktigt. 

God kunskapsuppfyllelse i samtliga årskurser. Bättre sambedömning med Örbyhusskola ger 

möjlighet till en bättre bedömning då det saknas paralleller på skolan. 

Skolans storlek underlättar övergångar mellan stadier på skolan. Ett arbete gällande övergång 

till Örbyhus skola genomförs varje år i åk 5 och underlättas av att delar av undervisningen 

sker på Örbyhus skola. 

Fritidshemmet fungerar väl, men behörig fritidspedagog på plats. 

Skolan har en trygg och god miljö för lärande. Det moment som upplevs som otryggt är 

bussturerna till och från Örbyhus. 

Alla lärare arbetar aktivt med anpassningar, svårigheter har funnits kring genomförandet och 

kontinuiteten av det särskilda stödet framförallt under pandemiåren. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

En satsning tillsammans med Örbyhus skola har genomförts gällande det kollegiala lärandet. 

Framförallt har skolområdet arbetat med lärares planering för att utveckla lektionsmodellen 

för skolområdet. 

Värdegrundsgruppen som har bestått av personal både från Vendel och Örbyhus har arbetat 

med att ta fram ett årshjul för värdegrundsarbetet i skolområdet. Det har varit bra diskussioner 

där vi också har fått inblick i våra olika verksamheter och tips på saker att utveckla. 

Deltagandet i IBIS kommer att gynna båda enheterna och ytterligare stärka samarbetet. 

Ett fortsatt stort behov av speciallärar/specialpedagoginsatser. Kompetensutveckling 

framförallt inom språkstörning. EHT har under pandemiåren inte varit så mycket fysiskt på 

skolan, vilket skolan har saknat. 

Vi behöver fortsätta att arbeta med gruppanpassningar, då det finns många elever med väldigt 

många extra anpassningar. Att arbeta med gruppanpassningar kommer att minska 

dokumentationsbördan för lärarna samt få våra grupper att fungera på ett bättre sätt. En liten 

skola ställer höga krav på differentierad undervisning, vilket tar tid från lärarna. 

Den centrala elevenkäten visar på att 83,34 % av eleverna upplever att ordningsreglerna följs 

och att det är studiero. 100% av eleverna upplever att de är trygga i skolan. Även 

fritidsverksamheten visar på 100% trygghet. 

Pandemiåren har gjort att skolan haft svårigheter att tillsätta vikarier 

Brist på vikarier gör att ordinarie personal nyttjas maximalt och på bristningsgränsen. Det här 

medför att ordinarie personal tappar planeringstid osv. 

En liten skola gör det svårt att lösa rastvakter, vikarier osv.. Vi behöver utveckla vår 

kompetens att bemöta språkstörningsproblematik samt arbeta mer aktivt med språkutveckling 

i alla stadier. 

Skolan har arbetat aktivt med en satsning på läsning, vilket har gett goda resultat. Även 

användningen av ipad har möjliggjort en större individualisering vilket har gynnat elevernas 

kunskapsutveckling. 

  



Vendels skola, Kvalitetsredovisning 5(8) 

Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i grundskola, 
gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett lektionstillfälle per 
termin 

  Hög  

 Behörighet lärare   Hög  

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Kontinuerliga besök av 
skolledare 

 2022-08-30 2023-01-01 

Besök av skolledare med dokumentation i Bravolesson. 

 Planeringsmall för lärare  2022-08-30 2023-01-01 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Vilka slutsatser kan dras från antalet anmälningar och vilka kategorier det gäller? Ökar/minskar, förändringar 
när det gäller tid och plats etc. 
Ange förändring: grön på väg åt rätt håll, gult oförändrat och rött viss försämring. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Trygghetsvandring  2022-08-30 2023-01-01 

Genomföra trygghetsvandring för att kartlägga otrygga områden 

 

Förtydliga plan mot 
kränkande behandling för 
eleverna. 

 2022-08-30 2023-01-01 

Arbeta med förståelse av planen och dess begrepp för eleverna 

 
Arbeta med värdegrunden 
utifrån ett årshjul 

 2022-08-30 2023-01-01 

Öka måluppfyllelsen 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Betyg åk 6    

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Planeringsmall för lärare.  2022-08-30 2023-01-01 

Tillsammans med Örbyhus skola arbeta med SO-2 modellen som har reviderats till att innehålla både 
lektionsinnehåll, planering och bedömning. 

 Klasskonferenser  2022-01-01 2023-01-01 

Regelbundna klasskonferenser för att fånga upp gruppens behov och möjligheter. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

  

Hur har vi genomfört vårt uppdrag? 

Vi behöver fortsätta med det kollegiala lärandet och utveckla samplaneringen och 

bedömningen. 

Under läsåret kommer vi att delta i IBIS ((inkluderande beteendestöd i skolan) vilket kommer 

att gynna både måluppfyllelsen, trygghet och studiero. Vi behöver få igång ett bättre 

samarbete, mer teambaserat, som ska utgå från elevfokus. 

Ett fortsatt stort behov av speciallärar/specialpedagoginsatser. Kompetensutveckling 

framförallt inom språkstörning. 

Vi behöver fortsätta att arbeta med gruppanpassningar, då det finns många elever med väldigt 

många extra anpassningar. Att arbeta med gruppanpassningar kommer att minska 

dokumentationsbördan för lärarna samt få våra grupper att fungera på ett bättre sätt. En liten 

skola ställer höga krav på differentierad undervisning, vilket tar tid från lärarna. 

Insamlande av resultat 

Fortsatt användning av olika enkäter (kommungemensamma, Skolinspektionen), men även 

egna enkäter för att följa upp lokala mål. Bravolesson ska vara ett aktivt verktyg som används 

för att följa upp våra aktiviteter gällande undervisningsskicklighet. IBIS kommer att innebära 

enkätuppföljning för våra elever i åk 4-6. 

Förutsättningar 

Brist på vikarier gör att ordinarie personal nyttjas maximalt och på bristningsgränsen. Det här 

medför att ordinarie personal tappar planeringstid osv. 

En liten skola gör det svårt att lösa rastvakter, vikarier osv.Ekonomiskt ligger vi på ett 

minusresultat framförallt vad det gäller elevassistenter. Vi har många elever med behov av 

särskilt stöd och behoven minskar inte. Vi får många elever med språkstörningar från 

förskolan. Vi behöver utveckla vår kompetens att bemöta språkstörningsproblematik samt 

arbeta mer aktivt med språkutveckling i alla stadier. 

Skolan har arbetat aktivt med en satsning på läsning, vilket har gett goda resultat. Även 

användningen av ipad har möjliggjort en större individualisering vilket har gynnat elevernas 

kunskapsutveckling. 

Vi hoppas att IBIS kommer att innebära en utveckling gällande flera delar av vår verksamhet 

främst gällande teamkänsla, samarbete och studiero. 

Prioriterade områden 22/23 

Trygghet: 

Tydliggöra planen mot kränkande behandling. 

Följa planen som Värdegrundsgruppen har skapat. 

  

Måluppfyllelse: 
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Öka de tidiga insatserna ytterligare, framförallt gällande insatser med hjälp av speciallärare. 

Utveckla den tillgängliga lärmiljön. 

Arbeta med kooperativa strukturer. Det är ett arbete som har inletts och visat positiva effekter. 
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Inledning 

Under läsåren 20/21 samt 21/22 har vi arbetat strukturerat med det systematiska 

kvalitetsarbetet gällande personalen. När det gäller elevernas delaktighet behöver vi förbättra 

våra insatser, bl a genom att utveckla elevrådets uppdrag. Vi har arbetat med systematisk 

uppföljning under året, skapat ett förutsättningsdokument, gjort en plan för 

värdegrundsarbetet. Allt detta behöver vi fortsätta med. 

Elevhälsoteamet har blivit förstärkt med en specialpedagog inriktad mot mellanstadiet, vilket 

har inneburit en positiv förändring. En kurator med möjlighet att arbeta mer främjande 

anställdes i april. På sikt kommer detta också ge stora möjligheter att förändra 

elevhälsoarbetet till att bli mer hälsofrämjande och förebyggande. Vi ser att det finns ett gap 

mellan elevhälsoteamet och personalen och det behöver vi arbeta med. Micromöten, olika 

konsultationsmöjligheter, årskurskonferenser är ett aktivt sätt att arbeta med detta. Vi behöver 

arbeta med tanken att elevhälsoarbete rör alla som arbetar på skolan. 

Vårt arbete gällande kollegialt lärande kring de nya kursplanerna bör höja måluppfyllelsen 

och skapa bättre förutsättningar för våra elever att bli medvetna om vilka mål de arbetar mot. 

Sambedömning sker på olika nivåer internt på skolan, men behöver utvecklas till mer 

strukturerade former och gärna i mer övergripande form i kommunen. 

Vårt deltagande i IBIS kommer att utveckla oss vad det gäller kommunikation, samverkan 

och delaktighet då det blir ett projekt som engagerar alla på skolan och båda skolenheterna. 

Skolledningen har arbetat med att kommunicera veckovis med personalen, men det går att 

utveckla mer genom delaktighet på arbetslagsmöten osv. Informationen till vårdnadshavarna 

har förbättats men behöver utvecklas vidare. Skolrådets träffar har varit digitala, men bör ske 

fysiskt då det skapar en bättre kontakt. Samverkan skola och fritids förekommer , men 

behöver utvecklas ytterligare. Under året har arbetslagsledare på fritids börjat delta viss tid på 

ae för lärare. Vi behöver utveckla elevråd samt fritidsråd. 

Vi har många elever med extra anpassningar. Vi har blivit bättre på att utvärdera anpassningar 

och dokumentera nya anpassningar, men det kan ytterligare förbättras. 

Övergångarna arbetar vi med enligt en modell för övergångar. Organisatoriska lösningar med 

medflytt av t ex resurser har skapat trygghet i gruppen. 

Under året har vi haft två speciallärare (obehöriga) på lågstadiet, dock ej heltidstjänster. Vi 

har många elever med behov av insatser i kombination med en del frånvaro - både hos 

personal och elever och det har blivit en utmaning att få till insatserna på ett tillfredsställande 

sätt. 

Arbetet med vår lektionsmodell ökar studieron i klassrummet då mycket blir förutsägbart och 

tydligt för eleverna. 

På fritidshemmet saknar vi fortfarande behöriga fritidspedagoger. Vi har under året haft en 

behörig fritidspedagog. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Hur har vi genomfört vårt uppdrag? 

Vi ser fortfarande effekter av pandemin och vi har fler elever än något år tidigare som är 

begynnande hemmasittare. Vi har elever både på lågstadiet och mellanstadiet med extremt 

hög frånvaro och stora svårigheter att komma till skolan efter pandemin.. En stor del av våra 

resurser har lagts på att att strukturerat arbeta med handlingsplaner för att få dessa elever att 

komma till skolan. 

Lärarna har arbetat med både extra anpassningar för enskilda elever men även för gruppen. Vi 

ser att alla elever gynnas av generella anpassningar - där tydliga mål, användning av time 

timers osv gynnar kunskapsutvecklingen hos alla elever i gruppen. 

Bornholmsarbetet i förskoleklass och årskurs ett visar på en positiv utveckling hos eleverna. 

SVA-undervisningen för lågstadiet har kommit igång och genomförts på ett bra sätt under 

läsåret vilket har gynnat alla våra elever med annat modersmål än svenska. Vi ser dock 

fortfarande att det är våra SVA elever som i hög grad inte når målen, vilket syns tydligt i våra 

resultat på nationella proven både i åk 3 och 6. 

Det kollegiala lärandet har handlat om att arbeta med planeringar utifrån Lgr22. Arbetet leds 

av processledare som också är förstelärare.  SO2 modellen används i verksamheten och 

gynnar eleverna då den ger en förutsägbarhet och tydlighet för eleverna. 

Samverkan med EHT behöver fortfarande stärkas, då det i dagsläget är ett för stort avstånd 

mellan EHT och lärarlaget. Detta syns också tydligt i Skolinspektionens enkät från 

pedagogerna. 

Under pandemiåren har det varit en omfattande sjukfrånvaro vilket fortfarande skapar 

efterdyningar i form av många elever med behov av särskilt stöd. 

Insamlande av resultat 

Vi använder oss av skolinspektionens enkäter, kommungemensamma enkäter. Vi tittar också 

på Kartläggarens resultat, DLS, samt Unikum. Elevhälsan har genomfört en egen enkät. 

Förstelärare och skolledning har påbörjat ett arbete med Bravolesson för att utveckla 

observationer och få ett bättre dokumentationsmaterial kring lektionsbesök. Detta arbete 

behöver dock vidareutvecklas. 

Förutsättningar 

Under året har vi lyckats rekrytera fler behöriga lärare vilket har varit väldigt positivt för 

verksamheten. Vi har dock under året haft flera sjukskrivningar både bland lärare samt 

elevassistenter. Lokalbristen har påverkat arbetsmiljön på mellanstadiet och gjort att vi har 

tappat en del behöriga lärare. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i grundskola, 
gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett lektionstillfälle per 
termin 

  Hög  

Kommentar 

Besök har genomförts i samtliga klassrum inför medarbetarsamtalen. Vi behöver dock få till ett bättre 
observationsschema med uppföljning av våra prioriterade mål. 

Mål: Kontinuerliga besök av skolledare med Bravolesson som observationsverktyg. 

 Behörighet lärare   Hög  

Kommentar 

Ytterligare rekrytering av en behörig lärare.Vi har under året kontinuerligt arbetat med rekrytering av behörig 
personal. Utmaningen har främst handlat om behörig personal till åk 4-6. Under året har flera tjänster tillsatts 
samt att några av de obehöriga lärarna deltar i KPU. 

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

Kommentar 

Planerade insatser har genomförts och arbetet har kommit igång.Förstelärarna har lett det kollegiala lärandet 
vid ett tillfälle per vecka. Arbetet har handlat om att utveckla vår lektionsmodell som har förändrats från att 
enbart handla om struktur och innehåll under lektionen till att även handla om planering och bedömning. 
Under våren har detta arbete utgått från LGR 22 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Besök av skolledare.  2022-08-29 2023-06-16 

Planerade besök av skolledare. 

 Aktiv rekrytering  2021-08-09 2022-06-17 

Rekrytering av fler behöriga lärare framförallt på mellanstadiet. 

 

Öka 
undervisningsskickligheten 
och öka likvärdigheten 

 2021-08-09 2022-06-17 

Förstelärarna har lett det kollegiala lärandet vid ett tillfälle per vecka. Arbetet har handlat om att utveckla vår 
lektionsmodell som har förändrats från att enbart handla om struktur och innehåll under lektionen till att även 
handla om planering och bedömning. 
Under våren har detta arbete utgått från LGR 22 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Vilka slutsatser kan dras från antalet anmälningar och vilka kategorier det gäller? Ökar/minskar, förändringar 
när det gäller tid och plats etc. 
Ange förändring: grön på väg åt rätt håll, gult oförändrat och rött viss försämring. 

Kommentar 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Vi ser att antalet kränkningar har minskat något i skolområdet. Vi har gått från 214 kränkningar till 182. Det är 
en positiv förändring, men något för liten för att den ska ges alltför stor tillförlitlighet. Andelen kränkningar där 
vuxna inte har varit på plats har ökat vilket är negativt. Andelen fysiska kränkningar har minskat något, medans 
de verbala har ökat i samma utsträckning. Andelen kränkningar i förskoleklass har gått från 7 till 1, vilket kan 
vara ett resultat av att vi har minskat barngrupperna och förstärkt med personal. Andelen kränkningar i 
fritidshemmet har minskat. Vi har fortsatt alltför mycket kränkningar på skolan och vi behöver arbeta aktivt för 
att minska dessa. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Rastaktiviteter  2022-01-01 2023-07-14 

Vuxenledda rastaktiviteter för att minska kränkningar på rasten. 

 Trygghetsvandring  2021-09-01 2023-06-16 

Genomföra trygghetsvandring för att se vilka områden som upplevs som otrygga. 

 Årshjul för värdegrundsarbete  2021-08-09 2023-06-16 

Vi skapar en värdegrundsgrupp som arbetar aktivt med att ta fram ett årshjul för att skapa likvärdighet i 
värdegrundsarbetet. 

2:2 Öka måluppfyllelsen 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Betyg åk 6    

Andel godkända betyg åk 6 

Kommentar 

I åk 3 har vi sämre resultat på nationella proven än tidigare, framförallt i matematik. En förklaring är att vi under 
året har fått många elever med annat modersmål än svenska som har haft svårigheter att förstå delar av 
proven. Det gäller även proven i svenska, som har varit svåra för några elever att lyckas med. 

Vi har elever med stor skolfrånvaro efter pandemiåren som har haft svårt att komma tillbaka till skolan trots 
aktiva insatser. Detta påverkar också resultaten för nationella proven. I engelska och svenska är det 11 av 49 
elever som har insats krävs i åk 4. 

18/57 elever har A eller B i engelska åk 6, i matematik 17/57, svenska 7/57. 8/57 elever har F i minst ett ämne i 
åk 6. 
Meritvärdet för åk 6 varierar något mellan klasserna 174,5-210,4. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Planeringsmall för lärare  2021-09-01 2022-06-17 

Framtagande av en gemensam planeringsmall för lärare 

 
Implementering av nya 
kursplaner 

 2022-01-01 2022-06-17 

 Klasskonferenser  2021-08-09 2022-06-17 

Genomföra klasskonferenser med EHT samt samtliga undervisande pedagoger i gruppen. 

Trygghet och studiero 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Ökad trygghet enligt 
enkätresultat 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Rastaktiviteter  2021-08-16 2022-06-17 

Skapa rastaktiviteter samt användning av rastbod åk F-3 

 Trygghetsvandring  2021-08-16 2022-06-17 

Genomföra trygghetsvandring med eleverna för att kunna se vilka områden som upplevs trygga/otrygga 

 SO2 lektionsmodell  2021-08-16 2022-06-17 

Implementera lektionsmodellen för att skapa studiero och förutsägbarhet kring lektionsinnehåll 

 Värdegrundsstärkande arbete  2021-08-16 2022-06-17 

Tillsätta en värdegrundsgrupp som ska arbeta med ett årshjul för värdegrundsarbete 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

  

Vi behöver fortsätta med det kollegiala lärandet och utveckla samplaneringen och 

bedömningen. 

Under läsåret kommer vi att delta i IBIS ((inkluderande beteendestöd i skolan) vilket kommer 

att gynna både måluppfyllelsen, trygghet och studiero. Vi behöver få igång ett bättre 

samarbete, mer teambaserat, som ska utgå från elevfokus. 

Ett fortsatt stort behov av SVA både på lågstadiet och mellanstadiet. Vi behöver rekrytera en 

SVA lärare till mellanstadiet. 

Vi behöver fortsätta att arbeta med gruppanpassningar, då det finns många elever med väldigt 

många extra anpassningar. Att arbeta med gruppanpassningar kommer att minska 

dokumentationsbördan för lärarna samt få våra grupper att fungera på ett bättre sätt. Vi 

behöver arbeta mer med tillgängliga lärmiljöer. 

Vi har fortsatt många kränkningsärenden även om de har minskat något i omfång. Det finns 

ett behov av rastaktiviteter för att sysselsätta eleverna på ett positivt sätt. Värdegrundsgruppen 

har tagit fram ett årshjul för värdegrunden som kommer att sjösättas under läsåret. 

Skolan växer när det gäller elevantal och vi är trångbodda. Trångboddheten kommer under 

läsåret vara störst på mellanstadiet och påverkar både personal och elever. Vi har fått till 

några nödlösningar under sommaren som har möjliggjort för oss att fysiskt få plats med 

eleverna i klassrummen, men det är stor brist på grupprum samt korridorsutrymme. Det är 

även fortsatt trångt i vissa klassrum som inte är ändamålsenliga. Trångboddheten har skapat 

utmaningar i arbetsmiljön för personalen och har även föranlett uppsägningar. Det blir svårt 

att tillgodose de behov eleverna har i sin lärmiljö då det inte finns ändamålsenliga lokaler. 

Vi har under läsåret 2021/2022 fått in många elever med annat modersmål än svenska. En 

fungerande SVA -undervisning har kommit igång på lågstadiet, vilket har gett goda resultat. 

Vi behöver få in SVA kompetens på mellanstadiet.  Vi behöver arbeta mer språkutvecklande i 

alla årskurser. 

Ekonomiskt ligger vi på ett minusresultat framförallt vad det gäller elevassistenter. Vi har 

många elever med behov av särskilt stöd och behoven minskar inte. Vi får många elever med 

språkstörningar och behöver utveckla vår kompetens gällande språkstörning. 

Vi hoppas att IBIS kommer att innebära en utveckling gällande flera delar av vår verksamhet 

främst gällande teamkänsla, samarbete och studiero. 

Fritidshemmet har ändrat om avdelningarna för att skapa större trygghet för eleverna. Ett mål 

för fritidshemmet är att starta valbara aktiviteter. 

Prioriterade områden 22/23 

Trygghet: 

Gemensamma regler samt samsyn kring dessa skola/fritids. 

Gemensamt ansvar och teamarbete: Alla elever är ALLAS elever. 

Följa planen som Värdegrundsgruppen har skapat. 
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Stärka Trygghetsteamets insatser. 

Skapa mer aktiva raster. 

Måluppfyllelse: 

Öka de tidiga insatserna ytterligare, framförallt gällande läsning. 

Utveckla den tillgängliga lärmiljön. 
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Inledning 

Läsåret 21/22 gick 198 elever på Örbyhus skola åk 7 - 9. Dessa elever var fördelade på sju 

klasser. Under året arbetade 37 personal på skolan, 20 av dessa arbetade som lärare. Av dessa 

var fem, i starten av terminen, icke behöriga. En av dessa fick sin behörighet under pågående 

läsår. I detta har Sirius lärare inte inräknats. De var under läsåret fem stycken, fyra behöriga. 

På skolan har 10 resurspedagoger arbetat med eleverna jämt fördelat mellan Sirius och de 

stora klasserna inkl. Villan (skolans särskilda undervisningsgrupp). 

Skolans elevhälsa delas mellan Örbyhus skola åk 7 - 9, Örbyhus skola åk F - 6 och Vendel 

skola. I elevhälsan arbetar 80% skolpsykolog, 200% kurator, 400% specialpedagog, 80% 

Studie- och yrkesvägledare, 100% skolsköterska och 150% speciallärare. Tilldelningen till 

Örbyhus skola 7 - 9 är 200% specialpedagog, 60% kurator, 50% studie-och yrkesvägledare, 

40% skolsköterska och 40% skolpsykolog. 

Till skolan tillhör två särskilda undervisningsgrupper, Villan och Sirius. Villan är skolans 

egna och har två lärare och en assistent som ständig bemanning. Dessa tre arbetar mot/med 

elever i åk 7 - 9 som behöver ett mindre sammanhang och till viss del anpassad studiegång. 

Sirius är en kommunövergripande undervisningsgrupp som riktar sig till elever inom AST 

och/eller svårigheter inom NPF. Till den grupp är det särskild antagning och plats tilldelas de 

elever som hemskolorna testat allt för att stötta eleven utan att lyckas. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Under utvärderingen av läsår 2021/2022 har vi tittat på flera olika källor av resultat. Vi har 

tittat på betyg, gymnasiebehörighet, trygghet och studiero och närvaro. Skolinspektionens 

enkät men även kommunens egna enkät har också varit underlag för resultatanalysen. 

Utifrån skolinspektionens enkätsvar såg vi att våra lärare ansåg att de inte har presterat på en 

hög nivå och det syns främst i samverkan av undervisning, bedömning och betygsättning. 

Men trots denna insikt kan vi se att vi lyckats med att höja vårt genomsnittliga meritvärde på 

skolan till 210,98 från 207,82 läsår 2020/2021. 

9A Flickor: 199,20 

9A Pojkar: 206,77 

9B Flickor: 240,86 

9B Pojkar: 171,81 

Trots att vi gjort denna ökning så hade vi detta hade vi drygt 18,97% av eleverna som inte var 

behöriga till gymnasiet efter att vi genomfört sommarskola för 5 elever som alla lyckades nå 

betyg i de ämnen som saknades 

Gymnasiebehörighet hamnade 81,03% vilket var en lite sänkning från föregående läsår då vi 

nådde 81,25%. 

60,34 % av eleverna hade minst E i alla ämnen, högsta meritvärdet var 332,5 

Kunskaper 

När vi fördjupade oss i vilka områden som vi kunde se vara utmanade kunskapsområden 

kunde vi plocka ut några som verkade extra utmanade för eleverna. Dessa var: 

•Läsförståelse 

•Begrepp 

•Resonera och analysera samband 

•Rutinuppgifter och problemlösning i matematik 

Vi tycker oss förstå att dessa områden hänger ihop. De som inte lyckas bli godkända inom ett 

ämne har ofta svaga grundläggande kunskaper inom läsförståelse, begrepp och rutiner vilket 

medför att de inte klarar av att behärska flera andra områden som resonemang, analys och 

problemlösning). 

I motsatt ände fann vi elevernas starkaste kunskapsområden. De som stod ut här var: 

•Laborativa och praktiska kunskaper 

•Muntliga diskussioner 

•Kombinera text med media och andra estetiska uttryck 

•Moraliska frågeställningar (vågar mer när det inte finns rätt och fel) 

•Tydligt styrda faktauppgifter. 

Närvaro 
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När det kommer till närvaro så såg vi att vi fortfarande inte var 100%-iga i rapportering i 

Skola24 vilket tyvärr gör att statistiken inte är fullkomlig. I det som vi har rapporterat såg vi 

att 56 elever hade mer frånvaro än 20% av läsåret. Enligt våra rutiner ska vi då starta ett 

ärende i Digital Fox för att göra en enkel kartläggning. Åter igen ser vi att vi brustit i detta 

och inte startat dessa utredningar för fler av dessa elever med hög frånvaro. Men det ska 

tydliggöras att mentorerna har varit i kontakt med alla elevers vårdnadshavare i fråga om 

närvaron trots att de inte fullt skolans rutiner. 

På grund av att lärare avslutade sin anställning under läsåret och att ersättaren blivit 

frånvarande under längre period blev undervisningen i några av klasserna extra påverkad. Vi 

har lyckats upprätthålla kvalitet i detta genom att de andra lärarna tagit stort ansvar i att 

planera undervisningen och bedömt eleverna inför betygssättning. Utan dessa lärares 

uppoffring skulle vårt resultat inte blivit så bra som det ändå blev. 

En annan insikt som infann sig var att snabb kontakt med eleven om frånvaron har gett bra 

resultat till att få till mer närvaro i skolan. 

Trygghet och studiero. 

Eleverna upplever överlag att de är trygga och att de har någon de kan prata med. De uppger 

att de har studiero men att det är många klasskamrater som stör på lektionerna. Vi når alltså 

inte dit vi önskar med studiero då även mycket av kränkningarna sker i klassrummet eller i 

anslutning till klassrummet. 

Eleverna beskriver att de har personer på skolan de känner sig trygga med och kan vända sig 

till. Vi dra slutsatsen från detta att vi lyckats med mentorskap och relationerna till eleverna 

generellt på skolan. 

Många elever beskriver att de inte äter i matsalen. Osäkert på vad detta beror på men vi tror 

att det både beror på maten som serveras men även att matsalsmiljön inte är optimal utifrån 

lugn. 

Eleverna i åk 8 upplever att det mesta på skolan är bra jämfört med övriga i kommunen och 

samtliga i undersökningen. 

Det är flestflickor som upplever sig utsättas för kränkningar. Dessa kränkningar sker enligt 

anmälningarna oftast i klassrummen eller i direkt anslutning till dessa och är av både fysiska 

och verbala uttryck. Ett annat utrymme som ofta nämns är idrottshallen. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

  Låg  

Kommentar 

I efterdyningarna av pandemin så har det inte genomförts några direkta klassrumsbesök. 

 Behörighet lärare   Medel  

Kommentar 

I rekryteringen så har vi fortfarande inte hittat behörig personal till moderna språk och slöjd. 

Flera av de obehöriga kommer gå in i KPU eller VAL under kommande termin. 

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

Kommentar 

Vi har slutfört arbetet med att skapa vår SO2-modell som innefattar en struktur på hur vi planerar, genomför 
och utvärderar arbete med eleverna. I detta arbete har en undervisningsbank påbörjats där vi ska dela 
planeringar med varandra. 

Vi på Örbyhus skola har även privilegiet av att få ta del i ett forskningsprojekt kopplat till FOSAM. De i påbörjat 
är ett utvecklingsarbete i NO-undervisningen i allmänhet och elevernas kunskap i att skriva 
laborationsrapporter i synnerhet. Detta arbete leds av skolans lektor i samarbete med vår andra lärare i No-
ämnena som också kunde vara lektor om hen ansökt i förra omgången. Vi kommer fortsätta detta arbete under 
kommande läsår. 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Vi har vid ett par tillfällen under terminen tittat på kränkningsärenden som inkommit i DF. Det vi sett är att vi är 
bra på att anmäla och starta utredningar men fastnar sedan i bedömningen om det skett en kränkning eller 
inte. Detta måste vi bli bättre på. 

I statistiken ser vi även att de flesta händelser sker i klassrummet och i korridor/kapprum. För att försöka råda 
bot på detta har vi initierat ett lokalt projekt för att se över våra lokaler och göra dem tryggare. Skolledning, 
tillsammans EHT, har påbörjat arbetet och kommer involvera eleverna för att få syn på de områden som bör 
prioriteras. 

Sätten som eleverna utsätts på är främst verbalt och fysiskt. 

SO2-modell 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Färdig modell   Ja  

Det finns en färdig modell 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Kommentar 

Vi har slutfört arbetet med att skapa vår SO2-modell som innefattar en struktur på hur vi planerar, genomför 
och utvärderar arbete med eleverna. I detta arbete har en undervisningsbank påbörjats där vi ska dela 
planeringar med varandra. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Ta fram en modell  2021-08-09 2022-01-11 

Pedagogiska ledningsgruppen leder arbetet och i kollegialt lärande få fram en SO2-modell 

Kommentar 

Modell är framtagen. 

Öka måluppfyllelsen 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Ökat genomsnittligt 
meritvärde 

 210,98  

Det genomsnittliga meritvärdet ökar i åk 9 

Kommentar 

På skolan har vi idag två särskilda undervisningsgrupper som stödjer de elever som har det tuffast med att 
lyckas inne i ett fullt klassrum. Dessa grupper kallas Villan och Sirius. Sirius är vår kommunövergripande 
särskilda undervisningsgrupp som riktar sig till elever inom Autismspektrumet och/eller i svårigheten inom 
Neuropsykiatriska funktionsvariationer. Till denna grupp kommer de elever som hemskolorna inte lyckats 
anpassa utifrån elevernas specifika behov. På Villan går de elever som har störst behov av anpassad skolmiljö 
och närmare stöd i undervisningen. 

I ett elevperspektiv och undervisningsmässigt är dessa grupper både lyckade och nödvändiga för våra elevers 
möjlighet att lyckas. Statistisk är de å andra sidan inte det mest positiva då eleverna, främst på Sirius, haft en 
tuff skolgång innan de kommer till oss med i många fall stor skolfrånvaro och missad undervisning under flera 
år och kan då behöva flera år än den minimala nio för att nå gymnasiebehörighet eller så nära det som det är 
möjligt. 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, alla: 210,98 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, flickor: 222,58 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, pojkar: 196,60 

 Ökad gymnasiebehörighet  81,03%  

Gymnasiebehörigheten ökar generellt i åk 9 

Kommentar 

Skolan har ökat andelen gymnasiebehörigheten detta skolår. 

Vi har under året satsat på mer enskilt stöd till elever i behov. I de flesta fall har detta skett med hjälp av 
resurser och inte lärare. Villan har dock genomfört flera insatser mot elever som behövt annan form av 
undervisning. 

Vi har även utvecklat sambedömning mellan lärare och ämnen. Detta har gett lärarna ett bredare underlag att 
utgå ifrån. 

Årskurskonferenser har genomförts och resulterat i en starkare samsyn mellan personalen i vad som behövs 
arbetas med i de olika klasserna för att skapa trygghet och studiero för eleverna. 

Gymnasiebehörighet, procent 

Natur: 68,97 

Samhäll: 77,59 

Estet: 79,31 

Yrkes: 81,03 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Ta fram en SO2-modell  2021-08-16 2021-12-17 

Kommentar 

Modellen som innehåller planeringsmall, lektionsmall och utvärderingsmall har tagits fram och ska användas av 
lärarna i deras undervisning. 

 
Genomföra 
årskurskonferenser 

 2021-08-16 2022-06-10 

Ha årskurskonferenser för att skapa en samsyn bland personalen om vad klasserna behöver för att utvecklas. 

Kommentar 

Vi har genomfört årskurskonferenser utifrån en EHM-modell. 

Modellen har hjälp oss att identifiera insatser på gruppnivå. 

Vi känner att detta har varit ett bra koncept och att vi kommer fortsätta med detta kommande läsår. 

 Lovskola  2022-02-25 2022-06-23 

Erbjuda lovskola under Påsklov och första veckorna på Sommarlov. 

Kommentar 

Sex elever genomförde sommarskola i ett eller två kärnämnen. Av dessa nådde fem elever 
gymnasiebehörighet. 

 Ta fram en SO2-modell  2021-08-16 2021-12-17 

 
Genomföra 
årskurskonferenser 

 2021-08-16 2022-06-10 

Kommentar 

Vi har genomfört årskurskonferenser utifrån en EHM-modell. 

Modellen har hjälp oss att identifiera insatser på gruppnivå. 

Vi känner att detta har varit ett bra koncept och att vi kommer fortsätta med detta kommande läsår. 

 Lovskola  2022-02-25 2022-06-23 

Kommentar 

Sex elever genomförde sommarskola i ett eller två kärnämnen. Av dessa nådde fem elever 
gymnasiebehörighet. 

Öka eleverna känsla av trygghet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Ökat index i 
skolinspektionens enkät och 
trygghet och studiero. 

 Index6,1  

Kommentar 

I enkäten från Skolinspektionen om trygghet och studiero så ser vi att vi har en hel del att arbeta med men att 
vi samtidigt inte ligger lågt i resultat jämfört med alla skolor i landet. 

Att flickor har ett lägre index än vad pojkar har tål att funderas på och oroar. 

Det är betryggande att våra elever känner sig relativt trygga på skolan, flickor 7,8 och pojkar 8,8 samt att 
bemötandet av lärare på skolan skattas väldigt högt hos pojkarna, 8,8, medan flickorna skattar samma index i 
linje med hela landet på 6,9. 

  

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Empati-program  2022-01-13 2022-06-10 

Vi genomför ett empati-program i åk 7. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Kunskaper och betyg 

Genom vår analys av kunskaper och betyg kunde vi plocka ut följande områden som vi såg 

borde utvecklas: 

• Kunskap i studieteknik inkl. genomgång av teams och unikum måste utvecklas hos 

eleverna med stöd av lärarna. 

• Begreppskunskap inom alla skolämnen måste utvecklas - arbeta mer fördjupat med 

begreppskartor, -kort, -spel, bildstöd. Detta skulle ge resultat så som: 

• Främja begreppsförståelse  

▪ Språkutvecklande 

▪ Lägger grunden för många andra kunskapskrav 

▪ Roligt för eleverna 

• Skolan behöver bli bättre på att arbeta med ämnesövergripande arbeten vilket vi tror 

kommer ge resultat så som:  

o Främja holistisk kunskapssyn 

o Mer tid på samma område 

o Roligare för lärarna 

o Eleverna kan bli bedömda i flera ämnen samtidigt = mindre stress för eleverna 

  

Närvaro 

Analysen av resultatet av närvaroarbetet tycke vi oss se följande utvecklingsområde: 

• Se till att ändra i skola 24 när vi har schemabrytande aktiviteter så att vi kan rapportera 

dagen och inte lämnar dagen orapporterad. 

• Säga till då grupper är felaktiga så fort det upptäcks. 

• Genomgång av skola 24 vid terminsstart 

• Gemensamma veckor då vi kontrollerar skola 24 då vi kontrollerar att allt stämmar. 

• Genomgång av ”Plan för skolnärvaro” vid terminsstarter. 

• Arbeta mer med snabb kontakt med eleverna när de är av behov. 

  

Trygghet och studiero 

Analysen av resultatet av arbetet med trygghet och studiero tyckte vi oss se följande 

utvecklingsområde: 

• Tydligare konsekvenser vad som händer om stör studieron eller bryter mot 

trivselreglerna. 

• Tydligare struktur med ansvar kring material, komma i tid och lämna klassrummet 

snyggt. 

• Fortsatt arbete med insamling av mobiltelefonerna. 

• Arbeta mer med att skapa en Vi-känsla genom tex klassöverskridande aktiviteter som 

friluftsdagar, kick-off, temaveckor osv. 
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Ur denna analys har vi sammanfattat kommande läsårs verksamhetsmål: 

Verksamhetsmål för läsår 22/23 

Mål 
Indikator                                                   
Ange hur ni ska veta att målet är 
uppnått. 

Aktiviteter                                  
Ange hur ni ska arbeta för att nå 
målet. 

Skapa en skola där samtliga elever 
är trygga och trivs. 

Vår trygghetsenkät visar på en 
ökad trygghet på skolan samt 
korrelerar med vår nollvision   
gällande kränkningar, 
diskriminering, otrygghet och 
frånvaro.                                                         
Alla anmälningar i Digital Fox ska 
vara utredda inom en vecka efter 
att anmälan är gjord. 

Alla anmälningar i Digital Fox ska 
vara utredda inom en vecka efter 
att anmälan är gjord. Den personal 
som upptäcker och/eller får första 
information om kränkningar. 
genomför utredningen i Digital Fox, 
mentor är medutredare.              
EHT och skolledning genomför ett 
projekt för tryggare lokaler, 
påbörjar augusti 2022.                             
Skolan går in i projektet IBIS för att 
styrka relationerna mellan lärare-
elev och elev-elev. 

Ökad närvaro Närvarostatistik från Skola24. 
Rapporteringsstatistik från 
Skola24.         Antal ärenden om 
enkel kartläggning i Digital Fox. 

Snabbare kontakt från lärare vid 
frånvaro och återkomst till skolan. 
Bli bättre på att följa plan för ökad 
närvaro.                              
Tydligare struktur kring vem som 
för närvaro för vissa elever. 
Schemaändring i skola24 vid 
schemabrytande aktiviteter. 
Genomföra enkel kartläggning vid 
hög frånvaro i Digital Fox då 
frånvaron överstiger 20% för elev. 

Förbättrad psykisk hälsa Eleverna har satt mål för sig själva, 
till exempel vilket 
gymnasieprogram de önskar 
komma in på. (100%)                                
Färre ärenden hos elevhälsan som 
handlar om psykisk ohälsa i PMO.                                
Färre antal åtgärdsprogram p.g.a. 
psykisk ohälsa. 

 

Högre gymnasiebehörighet Resultatet av Kartläggaren. 
(Jämförelse mellan för- och 
eftertest.)                     
Betygsstatistik: högre meritvärden, 
fler elever som har minst E i alla 
ämnen, fler elever som når 
gymnasiebehörighet.                                                    
Egen utvärdering av egna 
undervisningen av lärarna. 

Göra Kartläggaren och följa upp 
med mystudy-web. Utveckla 
undervisningsskickligheten. 
Samplanera och bedöma eleverna 
i olika ämnen för att ge eleverna 
bredare möjlighet att visa sina 
förmågor i olika sammanhang. 
Skapa begreppshäften i ämnena. 
Skapa begreppstavlor i 
klassrummen. Besöka/auskultera 
på varandras lektionen för att 
stötta och utveckla varandra i 
undervisningen och med 
anpassningar. 
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Inledning 

Vårt systematiska arbete sker i samarbete med personal och elever. De gemensamma målen 

togs fram i början av läsåret efter analysen av tidigare arbete. Arbetet utvärderas sedan 

kontinuerligt på arbetslagsmöten, elevråd, klassråd och arbetsplatsträffar. Personal, elever och 

vårdnadshavare har även svarat på enkäter som ligger till grund för utvärdering och 

förändringar av arbetssätt och organisation. 

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet där lärarna jobbar på relationer med elever och 

anpassar lektionerna. Vid behov av särskilt stöd ansöker läraren om utökat samarbete med 

elevhälsoteamet, EHT. Vårt EHT har utökats under läsåret med en till speciallärare och en till 

kurator. EHT har träffats 2 timmar varje vecka. Varannan vecka ägnas tiden åt elevärenden, 

både på individnivå och gruppnivå, och varannan vecka ägnas tiden åt förebyggande och 

främjande arbete. Skolan har tagit fram en lokal elevhälsoplan som beskriver hur vi på skolan 

tillsammans elevhälsoarbetar. 

På skolan har vi ett Likabehandlingsteam som varit ett stöd i arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling. All personal arbetar för en trygg och god lärandemiljö. Eleverna får 

varje höst svara på en lokal skolenkät gällande trivsel och trygghet. Resultatet utvärderas och 

en handlingsplan upprättas. 

För de elever på högstadiet som behöver intensifierade anpassningar eller extra stöd på 

enstaka lektioner så har vi vid vissa tider en studio att tillgå. På samtliga stadier har 

speciallärare tagit emot elever med behov av särskilt stöd i framförallt ämnena svenska och 

matematik men även arbetat tillsammans med läraren i klassrummen för att stötta eleverna på 

individ- och gruppnivå. 

Fritidshemmet har två avdelningar. Avdelningarna är uppdelade åldersmässigt och personalen 

arbetar i skolans verksamhet på dagtid. Detta skapar en god grund för relationsarbetet med 

eleverna. 

Inom skolområdet har vi en ledningsgrupp där lagledare representerar varje arbetslag. Det är 

den gruppen som tillsammans med oss skolledare diskuterar och planerar kring organisation 

och skolutvecklingsfrågor. På skolan finns en karriärlärare som också är med i 

skolutvecklingsarbetet, både lokalt på skolan, i skolområdet samt kommunövergripande. 

På skolan arbetas det kontinuerligt med betyg och bedömning. Höst och vår görs en 

betygsprognos som utvärderas i relation till utfallet vid termins- och läsårasavslut utav lärare 

och skolledare. 

Inför övergång mellan olika stadier samarbetar lärarna på de olika stadierna genom att en 

överlämning sker för att övergången ska bli så smidig som möjlig för eleverna. Överlämning 

sker även mellan förskola-grundskola samt grundskola-gymnasium. 

Skolan klarade sig under lång period relativt bra under pandemitiden. Undervisningen kunde 

inte alltid ske enligt plan pga pandemin. Utfallet gällande måluppfyllelsen kan beror på 

pandemin men det är svårt att riktigt kunna bedöma konsekvenserna fullt ut. Åk 9 höjde trots 

allt sitt meritvärde under denna period. Vissa klasser hade dock väldigt stor elevfrånvaro 

under kortare perioder. Lärarna täckte upp för varandra så den negativa effekten är att lärarna 

har haft mer undervisning än vanligt och att dagarna fick anpassas och omorganiseras med 

kort framförhållning. Det har på så sätt påverkat arbetsmiljön negativt. Samarbeten och 

planeringstid har påverkats av frånvarande kollegor. Eleverna på högstadiet uppger även att 

de tycker att de inte lärt sig lika mycket som vanligt på grund av lärare som varit frånvarande 

utifrån sjukdom/restriktioner. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Ol Andersskolan är en F-9-skola med ca 260 elever. Åk F-6 har en klass/årskurs, men till 

läsåret 22/23 är det två grupper i förskoleklass då elevantalet ökar. Högstadiet har två 

klasser/årskurs i åk 7-8 men endast en klass i åk 9. Arbetslagen är uppdelade stadievis. Vi har 

två fritidsavdelningar som är indelade efter årskurs. Vi är 38 medarbetare. 

Under läsåret 2021/2022 hade vi fem mål som vi arbetade mot; ökad trygghet och studiero, 

ökad måluppfyllelse, ökad undervisningsskicklighet, de nya kursplanerna samt digitalisering.  

Vår upplevelse är att Ol Andersskolan är en lugn skola vilket de olika kvantitativa underlagen 

såsom elevenkäter visar att främst de yngre eleverna håller med om. Enligt SI:s enkäter kan vi 

se att svaren från pedagogisk personal samt vårdnadshavare ger höga medelvärden gällande 

trygghet och studiero. Vi behöver trots det jobba vidare med tryggheten och studiero, främst 

bland de äldre eleverna. Utifrån vår analys har resurser tilldelats och gjort det möjligt att 

rekrytera ytterligare en kurator under kommande läsår. 

I och med att vi från höstterminen 2022 har en ny läroplan så har träffar organiserats där fokus 

legat på just de nya kursplanerna och vilka förändringar som gjorts. De kvantitativa 

underlagen som betyg och omdömen visar att matematik och svenska är de ämnen vi behöver 

fokusera på att förbättra i låg- och mellanstadiet. På högstadiet behöver vi fokusera på att höja 

måluppfyllelsen överlag. Utifrån analys av måluppfyllelse på högstadiet har resurser tilldelats 

och en speciallärare inriktad mot främst åk 8 och åk 9 kommer att rekryteras under kommande 

läsår. 

För en ökad samsyn och möjlighet till kollegialt lärande inom pedagogik och didaktik var 

tanken att lärarna skulle auskulterat varandra. Olika anledningar (bl a covid-19-restriktioner) 

gjorde att detta inte blev av. Tanken var att vi skulle använda oss av BravoLesson. Detta 

verktyg har enbart använts av rektor vid lektionsbesök. 

På skolan finns elevråd; ett på låg- och mellanstadiet och ett på högstadiet. Det har varit ett 

bra engagemang och drivna elever. Frågor som har engagerat mest är skolmaten och 

trivselfrågor. 

Skolan har växt något under läsåret, gällande antalet elever och skolans gemensamma 

utrymmen börjar bli för litet. Särskilt gäller detta skolrestaurangen och gymnastiksalen. 

Pågående byggnation av ny förskola påverkar även ytorna utomhus som blivit mindre. 

Vi är nöjda med att lyckats rekrytera legitimerad och behörig personal. Kompetens och 

behörighet är hög och vi har några lärare som just nu kompletterar sina pedagogiska 

utbildningar för att öka behörigheten. 

Analysen utifrån samtliga underlag under året visar att vi bland annat behöver jobba vidare 

med vår samsyn kring undervisning, studiero och trygghet. Detta har gjort att vi anmält skolan 

till en forskningsstudie, inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS) och ser fram emot arbetet 

med det de kommande åren. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Antalet kränkningsärenden som registrerades i Digital Fox under läsåret 2021-2022 var 23 st. Det är en klar 
minskning från läsåret innan då antalet låg på 51 ärenden; alltså en minskning med ca 45%. 

Utredningstiden har ibland blivit lång och oftast har det berott på frånvaro pga pandemirestriktioner. Vi behöver 
således bli bättre på att utreda ärendena snabbare. I 22 av 23 ärenden har vi bedömt att en kränkning 
förekommit. Det är ingen större skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller antalet anmälningar. Verbala 
kränkningar toppar listan med drygt 50% och fysiska kränkningar förekommer i 30% av fallen. 22 av 23 
ärenden inträffade på högstadiet och kränkningarna sker mestadels i korridor, entré eller kapprum men några 
har även skett i klassrummet. 5 fall av kränkningarna bottnar i någon av diskrimineringsgrunderna etnisk 
tillhörighet eller kön. Endast ett ärende har skett på sociala medier. Om det beror på att detta minskat eller om 
det beror på att vi i personalen inte fått vetskap om det är oklart. 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Extra anpassningar   Hög  

Lärarna dokumenterar elevernas extra anpassningar i Unikum och utvärderar dessa kontinuerligt. 
Anpassningarna syns tydligt i undervisningen. 

Kommentar 

Antalet elever med extra anpassningar är 66 st. Det varierar mellan klasserna gällande antalet elever med 
extra anpassningar. Tre klasser sticker ut. 

Högstadiets lärare samarbetar med uppföljning och utvärdering av anpassningarna. Detta sker regelbundet 
och samarbetet är gynnsamt ur ett elevperspektiv. Klasskonferenser sker en gång per termin. Då går rektor 
och elevhälsopersonal tillsammans med undervisande personal igenom alla elever för att se över det behov 
som finns gällande extra anpassningar och särskilda behov. Vi kan se att antalet elever med behov av extra 
anpassningar är stort. Det är gynnsamt för eleven att lärarna samarbetar gällande anpassningar. Trots de extra 
anpassningarna (och särskilt stöd) har vi elever som inte når målen i förväntad grad. Ofta är det faktorer 
utanför skolans område som inte fungerar på önskvärt sätt, men vi i skolan behöver förbättra vårt arbetssätt 
och bemötande mot elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Vi behöver bli duktigare på att följa 
upp och utvärdera de anpassningar som sätts in. 

 

Alla lärare i har haft besök av 
skolledare under minst ett 
lektionstillfälle per termin 

  Hög  

Kommentar 

Under höstterminen hann rektor genomföra planerade och strukturerade lektionsbesök hos 16 av 19 lärare. 
Områden som belystes var tydlighet, struktur och lärandemiljö. Besöken dokumenterades i verktyget 
BravoLesson och återkopplades där men även under medarbetarsamtalen. Att inte alla fick denna typ av 
strukturerat besök beror på covidrestriktioner samt sjukdom. Mer spontana besök har kunnat genomföras hos 
alla klasser och lärare. Båda typerna av besök är uppskattade och värdefulla. Det ger mig som rektor en god 
bild av verksamheten och dess kvalité samt ökar samsynen i vår verksamhet. 

 Behörighet och kompetens   Hög  

Rätt behörighet och kompetens hos personalen är viktigt och ökar möjligheterna till en bra arbetssituation för 
personalen samt ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Kommentar 

Vi har legitimerad personal med hög behörighet. I enstaka ämnen i vissa årskurser saknar lärare behörighet i 
visst ämne. Detta gäller främst på låg- och mellanstadiet där klassläraren står för huvuddelen av 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

undervisningen. Vi saknar behörig lärare i svenska som andraspråk på högstadiet. En lärare är under 
utbildning för att få behörighet i svenska som andraspråk på mellanstadiet. 

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

Kommentar 

Ett fokusområde under läsåret har varit att implementera 1:1-undervisning med iPads och datorer. Kollegialt 
lärande har genomförts på arbetslagsmöten och studiedagar. 

Uppföljning har skett av genomförda klassrumsbesök via feedback i BravoLesson samt under 
medarbetarsamtal. 

Lärare har träffats för pedagogiska diskussioner, kollegialt lärande och sambedömning i den mån det har varit 
möjligt. 

Klasskonferenser har genomförts en gång per termin. Lärare, elevhälsopersonal och skolledare deltar. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Uppföljning och utvärdering 
av dokumentationen på 
Unikum 

 2022-01-10 2022-06-17 

Kommentar 

Dokumentation på Unikum gällande extra anpassningar gås igenom gemensamt av lärarna på högstadiet. 
Samarbetet och samsynen är gynnsam ur ett elevperspektiv. 

 Klassrumsbesök av rektor  2022-01-10 2022-06-10 

Dokumenteras och återkopplas i BravoLesson samt vid medarbetarsamtal. 

 Rekrytering och fortbilding  2022-01-10 2022-08-15 

Kommentar 

Att rekrytera behörig legitimerad personal är viktigt för lärarnas undervisningsskicklighet, elevernas 
måluppfyllelsen och personalens arbetsmiljö. Vi strävar alltid efter att rekrytera så behörig personal som 
möjligt. Fortbildning för att utöka sin behörighet uppmuntras. 

 Handledning för nya lärare  2022-01-10 2022-08-15 

Kommentar 

Vid anställning av nyexaminerade lärare erbjuds dessa handledning under sitt introduktionsår. 

 Klassrumsobservationer  2022-01-10 2022-06-10 

Kommentar 

Uppföljning har skett av genomförda klassrumsbesök via feedback i BravoLesson samt under 
medarbetarsamtal. 

Ökad måluppfyllelse 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Implementering av nya 
kursplaner 

  Hög  

Kommentar 

Implementeringen av de nya kursplanerna har löpt som förväntat. Själva praktiserande arbetet kommer dock 
att ske under läsåret 22/23 då kursplanerna tas i drift. 

 
Måluppfyllelsen ökar och 
meritvärde höjs 

  Medel  

Kommentar 

Meritvärdet i åk 7 och åk 9 har ökat  jämfört med vt-21, men sjunkit i åk 6 och åk 8. 

Åk 9 har gått från 182 vt-20 och 192 vt-21 till 194 vt-22. Pojkarna har lägre meritpoäng än flickorna de senaste 
två åren. 

Åk 8 har lägre meritvärde vt-22 än vad åk 8 hade vt-21 och vt-20. Årets åk 8 har dock ökat sitt meritvärde 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

jämfört med när de slutade åk 7 (från 139 till 156). 

Analysen av måluppfyllelsen visar att vi behöver öka måluppfyllelsen framför allt i åk 8-9. Utifrån betygsanalys 
ser vi att eleverna i blivande åk 8-9 behöver mer stöd för att nå målen. Framför allt gäller detta den klass som 
går upp i åk 9. Det är endast en klass i den årskursen och de har sedan åk 7 haft stor rörelse i klassen med in- 
och utflytt vilket påverkat klimat, stabilitet och trygghet i klassen. Utöver detta är det procentuellt många elever 
som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Många insatser har gjorts sedan under de senaste två 
åren (högstadietiden) för denna klass (t ex dubbelt ledarskap, anpassning av schemat, kartläggning i form av 
sociogram). Våren -22 deltog denna klass i Skolinspektionens elevenkät och svaren var tydliga gällande 
trygghet och studiero; det blev väldigt låga siffror. Utifrån klassens låga resultat på Skolinspektionens elevenkät 
(de sticker verkligen ut) och elevernas låga måluppfyllelse har resurser fördelats så vi kan rekrytera en 
speciallärare med fokus på åk 8-9 samt en kurator till för att tillgodose elevernas behov av kuratorsstöd 
gällande skolrelaterade frågor då många elever mår så dåligt att de har svårt att klara av skolan. Under läsåret 
tillsatte vi även en resurs som följer klassen och den resursen kvarstår under nästa läsår. 

Det har varit gynnsamt för de elever som deltagit i sommarlovsskola och de har ökat sin måluppfyllelse. 

Måluppfyllelsen är till stor del förknippad med närvaron i skolan. Flera elever, framför allt på högstadiet, har sk 
problematisk skolfrånvaro vilket påverkar deras måluppfyllelse negativt. Psykisk ohälsa är en faktor som vi ser 
påverkar skolnärvaron. I dessa fall arbetar vi i skolan ofta tillsammans med externa aktörer för att försöka 
vända trenden. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Kollegial fortbildning och 
utbyte 

 2022-01-10 2022-08-15 

Kommentar 

Kollegial fortbildning och utbyte var planerat och skedde i viss utsträckning men pandemin har påverkat 
möjligheterna. 

 
Samplanering och 
sambedömning 

 2022-01-10 2022-06-10 

Kommentar 

Samplanering och sambedömning har skett i viss utsträckning men pandemin har påverkat möjligheterna att 
utföra detta på ett systematiskt sätt. 

 Lovskola  2022-06-13 2022-08-15 

Kommentar 

Elever i åk 9 har erbjudits lovskola under påsklovet. Elever i åk 8-9 har erbjudits lovskola i början av 
sommarlovet. 

 Utökning av eht  2022-01-10 2022-08-15 

Kommentar 

Elevhälsoteamet utökades under läsåret med en speciallärare samt en kurator i skolområdet. Elevhälsoteamet 
på skolan består nu av skolsköterska 0,6, psykolog 0,3, kurator 1,2, specialpedagog 0,6, speciallärare 1,2 och 
rektor 1,0. Tillgång till skolläkare utifrån behov. 

Ökad trygghet och studiero 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Värdena för trygghet och 
studiero i elevenkäten ökar. 

  Hög  

Kommentar 

Skolan har synlig personal ute på rasterna på låg och mellanstadiet. Detta har god effekt och minimerar antalet 
incidenter och kränkningsärenden på låg- och mellanstadiet. På högstadiet cirkulerar personalen i de 
gemensamma utrymmena under sin rastvakt. Schemat är lagt så att det inte ska vara så många elever ute i de 
gemensamma utrymmena samtidigt. då det är relativt trångt om utrymmet. Detta för att minimera risken för 
konflikter. Trots detta kan vi se att merparten av antalet kränkningsärenden som sker på högstadiet sker i de 
gemensamma utrymmena. Enligt Skolinspektionens enkät vt-22: 

Åk 5 index 8,3 

åk 8 index 6,1 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

personal 7,1 

vh förskoleklass 8,1 

vh grundskola 7,8 

Samtliga indexvärden har sjunkit och vi behöver arbeta vidare med att öka tryggheten och även studieron. Den 
grupp som sticker ut mest är åk 8 och där har vi under året tillsatt extra resurs. Denna resurs kommer att 
fortsätta under kommande läsår. Trygghetsarbetet i denna klass har pågått länge och fortsatt. Redan våren 
2021 gjordes insatser för att öka tryggheten i just denna grupp. T ex genomförde lärare och elevhälsopersonal 
sociogram för att se bakomliggande grupperingar och strukturer för att försöka komma tillrätta med olika 
mönster. Det arbetades aktivt med elevgruppen. Under samma period fördelade vi om resurser så klassen 
kunde delas in i mindre grupper under merparten av skoldagen. Trots detta har vi inte nått ända fram och 
arbetet fortsätter således. 

För att öka studieron lämnar eleverna in sina mobiltelefoner vid lektionens början. 

Elevhälsoteamet utökades under läsåret och teamet kommer att utökas ytterligare under nästa läsår. En lokal 
elevhälsoplan har tagits fram. Pedagogerna har fått besvara en enkät med syfte att utvärdera och utveckla 
elevhälsoteamets arbete. Vårt främjande och förebyggande arbete har haltat under läsåret. Vår förhoppning 
och vårt mål är att det arbetet ska kunna struktureras bättre under kommande läsår och ge större effekt för 
elevernas trivsel, trygghet och måluppfyllelse. Till läsåret 22/23 kommer skolan att delta i IBIS för att öka 
tryggheten och studieron. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Synliga vuxna ute på raster  2022-01-10 2022-06-10 

Eleverna ser vuxna ute på rasterna och vet vem man ska vända sig till om man behöver stöttning och hjälp. 

Kommentar 

Skolan har synlig personal ute på rasterna på låg och mellanstadiet. Vid behov ökas vuxna i rastmiljön. På 
högstadiet cirkulerar personalen i de gemensamma utrymmena under sin rastvakt. 

 
Ett strukturerat främjande och 
förebyggande arbete 

 2022-01-10 2022-06-10 

Likabehandlingsplanen lyfts speciellt vid läsårsstart. Skolan har ett likabehandlingsteam. Elevhälsan arbetar 
förebyggande och främjande. 

Kommentar 

Elevhälsoteamet möts 2 timmar varje vecka. Varannan vecka tas elevärenden upp och varannan vecka är det 
fokus på främjande och förbyggande arbete. 

Digitalisering 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Förtrogenheten att använda 
digitala enheter ökar 

  Medel  

Kommentar 

Implementeringen har gått enligt plan men förtrogenheten och användandet av digitala verktyg kan utvecklas. 
Det har varit en del tekniska och praktiska svårigheter gällande införandet av 1:1 under läsåret. Mycket har 
dock fallit på plats tack vare engagerad personal. Eleverna har tagit till sig verktygen bra. Under året har 
lärarna även fått praktisera någon form av distansundervisning i perioder utifrån coronarestriktioner och att inte 
blanda elevgrupper. Detta har varit lärorikt och utvecklande. En del teknik är ålderstigen på skolan vilket har 
påverkat undervisningen ibland. Under kommande läsår kommer detta att åtgärdas. Vi behöver bli bättre på att 
använda digitala hjälpmedel i stort, även om det används i viss utsträckning redan nu. Undervisningen behöver 
innehålla både traditionella och digitala läromedel. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Gigla  2022-01-10 2022-08-15 

Kommentar 

I det kommungemensamma systemet Gigla finns möjlighet att gå digitala kurser. 



Ol-Andersskolan, Kvalitetsredovisning 9(10) 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Kollegialt lärande gällande 
digitala enheter och digitalt 
lärande 

 2022-01-10 2022-08-15 

Kommentar 

Arbetet är påbörjat och samarbete och erfarenhetsutbyte har skett. Arbetet kommer att fortsätta under nästa 
läsår. Bl a kommer en studiedag att anordnas i augusti med fokus på digitala verktyg. 

Implementering av nya kursplaner 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Förtrogenhet   Hög  

Lärarna känner förtrogenhet med de nya kursplanerna och kan förmedla detta till eleverna. 

Kommentar 

Arbetet har genomförts. Nu återstår det att omsätta kursplanerna i undervisningen under kommande läsår. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Kollegialt samarbete och 
inläsning av nya kursplaner 

 2022-01-10 2022-08-15 

Kommentar 

Gemensam genomgång av kursplanerna har skett. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Analysen av kvalitetsarbetet för läsåret 2021/2022 visar att nedanstående insatser behöver 

göras under läsåret 2022/2023 i syfte att höja kvalitén på undervisningen för ökad 

måluppfyllelse hos eleverna, skapa en skola fri från kränkningar där alla elever känner 

trygghet och har studiero. 

Ökad undervisningsskicklighet 

• lektionsbesök med återkoppling 

• samplanering och sambedömning 

• handledning och samarbete med elevhälsoteamet 

• ämnesträffar 

Ökad trygghet och studiero 

• gemensamma trivsel- och ordningsregler 

• vuxna ute på rasterna samt i gemensamhetsutrymmen 

• ett strukturerat främjande och förebyggande arbete 

• deltagande i IBIS 

• snabbare uppföljning vid kränkningsärende 

Ökad måluppfyllelse 

• utökad elevhälsa 

• använda digitala verktyg och läromedel i större utsträckning på ett adekvat 

• utveckla elevernas kunskap om studieteknik 

• arbeta med att öka närvaron 

• fortsätta utveckla arbetet med anpassningar och stöd 

Våra förutsättningar att klara detta är goda då vi har en stark organisation och kontinuitet 

bland medarbetarna som har hög behörighet och kompetens. Att vi under året som gått kunnat 

utöka elevhälsoteamet och fortsätter att utöka under kommande läsår är väldigt positivt för 

hela organisationen och möjliggör en kvalitetshöjning. 
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Inledning 

På Högbergsskolan är personalen delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet genom att varje 

arbetslag, undervisande lärare och professionsgrupper inom elevhälsoteamet utvärderat och 

följt upp arbetet som redovisats i en sammanställning av respektive grupp och lärare. Elever 

ges möjlighet att påverka undervisningen genom dialog med undervisande lärare kring hur 

innehållet i kursen ska gås igenom och redovisas. De ges även möjlighet att påverka och vara 

delaktiga i enkäter och kursutvärderingar. Elevråd, FN-föreningen och studentgruppen är 

andra forum för delaktighet och inflytande i frågor som rör elevernas utbildning och 

arbetsmiljö. 

Ett av skolans mål är att alla ska elevhälsoarbeta. Vi ser elevhälsoarbetet som ett verb, dvs 

något som alla kontinuerligt gör i skolan. Under läsåret har vi aktivt arbetat med att öka det 

hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Samarbetet mellan elevhälsa, lärare och 

övrig personal har möjliggjorts genom olika mötesforum för att samtligas kompetenser ska 

bidra till goda lärmiljöer för alla elever. Elevhälsomöten som sker regelbundet för elevhälsans 

professioner och rektor samt bitr. rektor gör att lärandeuppdraget och elevhälsouppdraget går 

hand i hand. Elevhälsans olika kompetenser bidrar till att behov identifierats för de elever som 

riskerar att ej uppnå kunskapsmålen och särskilda stödinsatser utformats och dokumenterats i 

åtgärdsprogram. 

Under året har arbetet för likvärdig bedömning och betygsättning fortskridit som en insats i 

målet ökad undervisningsskicklighet. Arbetet har bidragit till att en mer likvärdig bedömning 

och betygsättning har uppnåtts inom vissa ämneslag. Det kollegiala samarbetet har genererat 

en högre samsyn. Under året har flera insatser pågått i syfte att höja kvalitén på 

undervisningen. Ett har varit arbetet med tillgänglig lärmiljö först inom ramen för ledning och 

stimulans, men även anpassningar samt särskilt stöd har genomförts i samarbetet med 

undervisande lärare och specialpedagog samt speciallärare. Ett kollegialt lärande har skett i 

såväl interna som i externa nätverk. 

Under året har arbetet med implementering av ett digitalt kartläggningssystem för 

skolfrånvaro pågått. En effekt av pandemin och distansundervisning som skett i olika 

omfattningar under föregående läsår är att elever varit frånvarande i högre grad från lektioner, 

men eleverna har arbetet på efter information och uppgifter som finns upplagt och tillgängligt 

i teams. I en del kurser är mönstret tydligt att elever som har hög frånvaro är de som inte 

klarar att uppnå målen i kursen. Trots utmaningarna som pandemin medfört har elever som 

uppnått gymnasieexamen inte minskat avsevärt från föregående år, vilket en anledning kan 

vara att elever som varit i behov av stöd har getts möjlighet att i mindre grupper kommit till 

skolan. Under kommande läsår kommer vi arbeta med fler insatser kopplade mot främjande 

av skolnärvaro då vi ser vikten av närvaro kopplat till prestation i kurserna och högre 

måluppfyllelse. Detta för att eleverna ska lämna gymnasiet med en examen för att därigenom 

få bästa möjliga framtidsmöjligheter. 

Ett led i att elever på Högbergsskolan ska få förutsättningar att nå målen och må bra under sin 

tid på skolan är att tidigt identifiera elevens behov. Arbetet kring överlämningskonferenserna 

tillsammans med grundskolorna och konferenserna på skolan för respektive grupp är viktiga 

delar i arbetet. Dessa samordnas och leds av specialpedagog. På konferenserna inom 

gymnasiet har ett samtal förts om gruppens styrkor och utmaningar samt vad som skulle 

kunna gynna gruppen generellt. Överlämningarna från grundskolan till gymnasiet bidrar till 

att eleverna vid start kan ges de förutsättningar som de är i behov av. De elever som är i 

behov av en god lärmiljö utanför lektion har givits möjlighet att gå till skolans studio där 

speciallärare och resurslärare finns under veckan för att stötta de elever som behöver stöd i 

arbetet. Undervisande lärare har även fångat upp de elever som varit i behov av extra stöd 

utanför lektionstid. 
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Rapporterade kränkningsärenden har under läsåret ökat från åtta till nitton från föregående år. 

Hälften av dessa som uppgetts ha kränkt var personal till elev och hälften var elev till elev. 

Utav dessa visade utredningen på i tolv ärenden att en kränkning inte ägt rum. För andra 

läsåret sker dokumentationen i det digitala systemet DF, vilket kan vara en anledning till fler 

ärenden. Utifrån analys av vad kränkningarna bestod av var skolsköterska och kurator ute och 

föreläste i varje klass under läsåret, föreläsningen bestod av polisens material om sociala 

medier/ sexualbrott på nätet. EHT utformade även eget material för bemötande och respekt 

gentemot varandra. 

Insatser i digitaliseringsarbetet har bidragit till att kompetensen kring användandet av olika 

digitala forum för kommunikation och undervisning har höjts avsevärt för medarbetare och 

elever. Alla lärare använder den digitala plattformen teams, där eleverna kan ta del av 

planering, uppgifter, lämna in uppgifter och få återkoppling på inlämnade uppgifter. Det 

bidrar till tydlighet och tillgänglighet för eleverna var aktuell information gällande respektive 

kurs finns. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Högbergsskolan är en lugn och trygg skola. Skolan har tolv nationella program, fyra 

högskoleförberedande, åtta yrkesprogram varav tre bedrivs som lärlingsutbildningar. Skolan 

har även ett introduktionsprogram samt olika profiler och inriktningar. På Högbergsskolan 

studerar cirka 550 elever och det arbetar ungefär 75 medarbetare. 

Undervisningen på Högbergsskolan har i huvudsak genomförts på plats i skolans lokaler, 

undantaget från lärlingseleverna. Inledning av läsåret var utmaningen fortfarande den 

pågående pandemin. Undervisningsmetoderna har fått anpassats utifrån rådande 

omständigheter. Skolans organisation, elevantal och elevbehov har i hög grad varierat vilket 

då bidragit till variation i undervisningsformerna. Under läsåret har undervisande lärare, 

elevhälsan och skolledare ”elevhälosarbetat” med att skapa en tillgängligare lärmiljö samt 

ökad studiero i form av bland annat bedömningsformer, digitala lärverktyg, pedagogiska 

forum och förändringar i det systematiska kvalitetsarbetet. Det har genom ett kontinuerligt 

elevhälsoarbete i olika former inom och mellan olika professioner resulterat i nya 

mötesformer och strukturer samt ämnesdidaktiska workshops, där syftet är att eleverna ska få 

möta en välstrukturerad variation av undervisning så att alla elever ges bästa möjliga 

förutsättningar att utveckla sina förmågor. 

Underlag som legat till grund för att kartlägga, utvärdera och analysera verksamheten har 

varit kvalitativa såsom lektionsbesök av skolledare, lektionsobservationer av specialpedagog 

och speciallärare, kursutvärderingar, elevenkäter med öppna frågor, medarbetarsamtal, SKA i 

arbetslag och i respektive kurs samt omdömen och genomförda utvecklingssamtal. Dialogen 

med elev och vårdnadshavare är viktig i kartläggningen av verksamheten. Kvantitativa 

underlag har varit betyg, resultat på nationella prov, enkäter och närvarorapporteringen. 

Analys utifrån samtliga underlag visar på att andelen elever på yrkesprogrammen som går ut 

med en gymnasieexamen är högre än andelen elever på de högskoleförberedande 

programmen. Vi ser att det är pojkar i högre grad som når examen än flickor i vår statistik. 

Ser vi till statisk utifrån Skolverket så är det flickor som når examen i högre grad än pojkar. 

Orsakerna till könsskillnader i skolprestationer kan kanske tills viss del kopplas till attityder, 

inställning och förväntningar på skolan. Jämställdhet i skolan handlar om att varje elev ska 

kunna utvecklas efter sina förutsättningar och intressen, utan att begränsas av stereotypa eller 

traditionella föreställningar om kön och genus. Med ökad individualisering av undervisningen 

i klassrummet och olika undervisningsformer för att fokusera undervisning efter elevernas 

personlighetsutveckling och förutsättningar, för att på så sätt ges möjlighet att uppnå målen är 

prioriterade insatser vi gör kontinuerligt. 

I en del program och årskurser har vi ett lågt elevantal vilket bidrar till att samläsning mellan 

program och tillsammans med vuxenutbildningen är nödvändig för att kunna erbjuda det 

programutbud som skolan har. Utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska ramarna har 

ett aktivt arbete skett med att omfördela resurser inom verksamheten. Som ett led att höja 

kvalitén på undervisningen har en översyn av behörighet hos samtlig personal skett. De 

medarbetare som ej har legitimation och ej påbörjat en kompletterande pedagogisk utbildning 

pågår en kontinuerlig dialog för att stötta medarbetaren i att påbörja studier. Detta gäller 

främst medarbetare på yrkesprogrammen. 

Förändringar som gjorts och utvecklingsområden framöver, utgår ifrån att eleverna som 
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studerar på Högbergsskolan ska få de bästa förutsättningarna att lyckas och må bra under 

studietiden på skolan. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

  Medel  

Kommentar 

Flertalet lärare har fått minst ett lektionsbesök av en skolledare per termin. Under höstterminen 2022 skedde 
förändringar i ledningsorganisationen som ej var planerade vid läsårstart. Detta ledde till en tillfällig minskning 
av skolledningen från 2,5 tjänster till 2 tjänster, vilket påverkade möjligheten till att genomföra lektionsbesöken. 

 Behörighet lärare   Hög  

Kommentar 

Under 2021 har det genomförts en översyn av behörighet hos samtlig personal i samtliga delar av 
utbildningsverksamheten Tierps kommun. 

Undervisande lärare i gymnasiegemensamma ämnen är 22 st, 11 män och 11 kvinnor.100 % av lärarna har 
legitimation. 

Undervisande lärare i programgemensamma ämnen på yrkesprogram är 24 st, 18 män och 6 kvinnor. 46 % av 
lärarna har legitimation. 

Undervisande lärare i grundämnen på introduktionsprogrammet är 12 st, 2 män och 10 kvinnor. 83 % av 
lärarna har legitimation. 

Högbergsskolan har 8 st karriärlärare 

Tjänsterna inom elevhälsoteamet ser fördelning ut som följande; 1 skolsköterska. 1 kurator, 3 
specialpedagog/speciallärare, 0,2 psykolog, 2,5 studie- och yrkesvägledare och 0,08 skolläkare 

Det finns ett beslut för kommande läsår att utöka psykologtjänsten för att utveckla och möta de behov som 
finns i verksamheten. 

  

Sammanställning av behörighet och antal personal, se bilaga 1 - Sammanställning personal. 

  

  

  

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

  Hög  

Kommentar 

Följande insatser har genomförts för att utveckla undervisningen på gymnasiet under läsåret. 

• Flera ämnesövergripande samarbeten har förekommit, inom samhällsorienterade kurser och språk på 
Introduktionsprogrammet (IM), i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen samt mellan 
några yrkesprogram. 

• Speciallärare och specialpedagog har deltagit i lektioner för att stötta undervisande lärare att få en 
tillgänglig lärmiljö. 

• Kollegiala nätverk, internet och externt 

• Lektionsbesök av skolledare 

• Pedagogiska forum har kontinuerligt genomförts under läsåret. Ett forum där undervisande lärare 
träffas för att tillsammans skapa en handlingsplan för gruppen/individ utifrån ledning, stimulans och 
extra anpassningar. 

• Kursutvärderingar 

• Tvålärarsystem i en del grundläggande kurser på IM och omläskurser för elever som studerar på ett 
nationellt program 

• Fortbildning i grupp och individuellt 

• Betyg och bedömning i ämnet sva - fortbildningsinsats av karriärlärare utifrån Skolverkets modul för 
nyanländas lärande  
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

• Förändrat strukturen kring den individuella analysen av undervisningen för att i högre grad i varje kurs 
synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Detta för att kunna identifiera vad som behöver 
förändras när det gäller förutsättningarna att öka elevernas måluppfyllelse. 

  

  

  

  

  

Hög andel av elever med gymnasieexamen 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Elever som slutför 
gymnasiestudierna enligt 
tänkt plan 

  Hög  

Kommentar 

Andelen elever med gymnasieexamen inom yrkesprogrammen är procentuellt högre än för elever inom 
högskoleprogrammen. För andra året i rad ökar andelen pojkar som går ut med en examen inom 3 år, utifrån 
vår statisk innefattande elever som studerar på ett nationellt program. Betygsnittet för killar ökar marginellt 
medan tjejers betygssnitt minskar marginellt. Se bilaga 2 och 3 - Statistik andel examen och betygspoäng 

Att det är en högre andel elever som går ut med en examen inom yrkesprogrammen kan beror på 
gruppkonstellationen, men framför allt kanske att yrkesutgången efter studierna är tydligare för elever inom 
yrkesprogrammen än för elever som studerar inom högskoleförberedande programmen. Karaktärsämnena ger 
fler möjligheter för eleverna att visa sina kunskaper där teori kopplas ihop med praktik i högre grad än i de 
gymnasiegemensamma ämnena 

Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Hög  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Kommentar 

Statistik för rapporterade kränkningar visar att hälften av dessa som uppgetts ha kränkt var personal till elev 
och hälften var elev till elev. Två tredjedelar kräkningarna var verbalt, psykosocialt eller bild och textburet, 
majoriteten inträffade i klassrum eller korridor mellan lektioner. Statistiken visar att majoriteten av registrerade 
kränkningar har skett i klassrummet under lektionstid samt övergång mellan lektioner. Kränkningarna är 
övervägande verbala gentemot flickor i årskurs 1. 

Resultatet av kränkningsärenden var att elever/personal fick sin sak utredd och anmälningsbenägenheten 
uppfattades öka samt att dolda förbättringsområden kom upp till ytan. Antalet kränkningsärenden har ökat, från 
åtta anmälningar till 19 st under detta läsår. Utav dessa visade utredningen på i tolv ärenden att en kränkning 
inte ägt rum. I två kränkningsärenden ledde till polisanmälan. För andra läsåret sker dokumentationen i det 
digitala systemet DF, vilket kan vara en anledning till fler ärenden. Utifrån analys av vad kränkningarna bestod 
av var skolsköterska och kurator ute och föreläste i varje klass under läsåret, föreläsningen bestod av polisens 
material om sociala medier/ sexualbrott på nätet. EHT utformade även eget material för bemötande och 
respekt gentemot varandra. 

Värdegrund 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Genomförda insatser i 
jämställdhetsarbetet 

  Ja  
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Kommentar 

Jämställdhet är en del av de grundläggande demokratiska värden som ingår i de nationella målen för skolan. 
Aktiviteterna som genomförts har varit lyckade. Elever har fått förståelse, medvetenhet kring frågor kopplat till 
skolans gemensamma värdegrund. En allmän uppfattning är att elever mått något bättre då sammanhållningen 
inom klasser ökat och det kollegiala samarbetet har bidragit till en högre samsyn. 

Jämställdhet i skolan handlar om att varje elev ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och intressen, 
utan att begränsas av stereotypa eller traditionella föreställningar om kön och genus. 

 
Öka elevernas 
trygghetskänsla på skolan 

  Ja  

Kommentar 

Aktiviteterna som genomförts för att öka elevernas trygghetskänsla på skolan har varit lyckade. Flera goda 
effekter av arbetet har identifierats, vilket gör att aktiviteterna fortskrider under kommande läsår. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Polismyndighetens 
utbildningsmaterial "Är det 
delbart?" 

 2021-08-16 2022-12-16 

Utbildningsmaterial för skolor i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. 
 
Eleverna ges möjlighet att reflektera och resonera kring hur man agerar ansvarsfullt på nätet och utveckla sina 
kunskaper om svensk lag och brott i samband med att man tar, har och delar exempelvis nakenbilder. 
Eleverna får insikt om konsekvenserna av att dela och sprida bilder. 

Kommentar 

Arbetet med utbildningsmaterialet har varit ett samarbete med skolsköterska och kurator som har introducerat 
materialet i klasserna. Därefter genomfördes en lektionsserie på mentorstid för klasserna. Arbetet har bidragit 
till att eleverna har fått kunskap och medvetenhet om dessa frågor. Arbetet kommer fortsätta under kommande 
läsår eftersom det har varit lyckat. 

 

Föreläsning "Den auktoritära 
högerpopulismen-ett hot mot 
Europas stabilitet?" 

 2022-01-10 2022-06-10 

Som ett led i samarbete med svenska FN-förbundet genomfördes föreläsningen i syfte att ge eleverna och 
personal en bild av delar av politiska system och hoten mot demokratin i Europa. 

Kommentar 

Föreläsningen gav förutsättningar till en ökad förståelse av vikten till tillit av demokratiska institutioner, hur 
demokratin fungerar och vikten av att utnyttja sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. 

 Ministerbesök  2021-08-16 2022-06-10 

Besök av socialförsäkringsministern Ardalan Shekarbi. 

Kommentar 

Alla elever och personal gavs möjlighet att delta. Besöket var uppskattat av elever och personal. Eleverna fick 
och tog möjligheten att ställa frågor till en indirekt förtroendevald representant av den svenska demokratin. 

 
Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 

 2021-08-16 2022-12-16 

Arbete enligt planen 

Kommentar 

Alla elever har tillsammans med lärare gått igenom "Plan mot diskriminering och kränkande behandling" i samt 
haft samtal kring betydelsen och definitioner av diskriminering och kränkning. Även skolans ordningsregler har 
gåtts igenom. Undervisande lärare har ett ansvar att i den dagliga undervisningen lyfta värdegrundsfrågor och 
medvetandegöra vikten av att respektera varandra. Inför kommande läsår behöver vi stärka elevdemokratin, 
genom elevråd och fungerande klassråd vid mentorstid. 
 

 

Brett utbud av valmöjligheter 
gällande kursen individuellt 
val 

 2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

Skolan erbjuder ett brett utbud av kurser inom ramen för det individuella valet för att främja individualisering 
och jämställdhet. 

 

Sambedömning i arbets- och 
ämneslag samt nätverk för 
skolorna inom kommunen 

 2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 

Resultatet av förra årets SKA-arbete var att arbetet för likvärdig betygsättning och bedömning behöver 
fortskrida. Arbetslag har under året arbetat med bedömning, dels förtydligat hur betyg och bedömning går till 
utifrån Skolverkets bedömningsmaterial, dels för att stärka lärarnas kompetens och fortsätta diskussionen om 
examinerande uppgifter. 

Arbetet har bidragit till att en mer likvärdig bedömning och betygsättning har uppnåtts inom vissa ämneslag. 
Det kollegiala samarbetet har bidragit till en högre samsyn. 

 

Arbeta med 
värdegrundsfrågor på 
mentorstid 

 2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 

Under läsår 21/22 har ett kontinuerligt arbete skett på mentorstid och i undervisning utifrån skolans 
gemensamma värdegrund. Diskussioner och samtal har förts i elevgrupperna om skolans värdegrund. 

Effekter av arbetet har lett till en allmän uppfattning om att elever mått bättre. Sammanhållningen har ökat 
såväl i flera klasser som inom arbetslaget. 

 
Friluftsdag med fokus på 
teambuilding 

 2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 

Friluftsdagen bestod av samarbetsaktiviteter som genomfördes av eleverna i alla årskurser programvis. Denna 
friluftsdag brukar genomföras tidigt på höstterminen för att ge tillfälle för de nya eleverna att lära känna lärare 
och övriga elever inom programmet. På grund av pandemin ställdes friluftsdagen in under höstterminen. Den 
genomfördes i stället i slutet av vårterminen. 

Även om friluftsdagen detta läsår inte genomfördes tidigt under läsåret har den bidragit till bättre relationer 
mellan elever, lärare, elevhälsan och skolledning samt bidragit till en ökad trygghet då eleverna får lära känna 
varandra i hela programmet under gemensamma övningar. 

 

Implementering och 
användning av digitalt system 
för kränkningsärenden 

 2021-08-16 2022-12-16 

Modulen Plan mot diskriminering och kränkande behandling i DF 

Kommentar 

Implementering av det digitala systemet har skett vid APT och genom Gigla. Antalet kränkningsärenden har 
ökat från föregående år, vilket kan vara ett resultat systemet underlättade processen där elever/personal fick 
sin sak utredd samt att anmälningsbenägenheten uppfattades öka genom tillgängligheten som systemet har 
bidragit till. 

Hållbarhet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Genomförda insatser i 
hållbarhetsarbetet 

  Ja  

Kommentar 

Insatserna i hållbarhetsarbetet har varit givande och resulterat i en upplevelse att elevernas sociala mående 
förbättrats och stressen minskat. Samarbetet med lokala aktörer och näringsliv har bidragit till en förståelse av 
de behov som finns i skolan, på arbetsmarknaden, i näringslivet och i kommunen. Elever får genom 
samarbetet en övergång och koppling till yrkeslivet och det har fungerat motivationshöjande. Arbetet med att 
matcha elevens behov till APL-plats behöver fortsätta utvecklas. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 



Högbergsskolan, Kvalitetsredovisning 11(15) 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Hållbar utveckling  2021-08-16 2022-12-16 

Arbetslag arbetar med att hitta gemensamma och ämnesintegrerade projekt som stärker arbetet med hållbar 
utveckling för att visa eleverna att ämnena inom ett program hänger ihop och att hållbar utveckling är en fråga 
inom alla ämnen. 

Kommentar 

Gemensamma projekt utifrån agenda 2030 har skett inom flera gymnasiegemensamma och inom vissa 
karaktärsämnen. Infärgning har gjort det möjligt att lyfta hållbarhetsfrågorna i de olika gymnasiekurserna och 
fått eleverna att utveckla en förståelse för det sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiven i 
undervisningen. 

 
Samarbete med lokala aktörer 
och näringsliv. 

 2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 

Samarbetet med lokala aktörer och näringsliv bidrar till förståelse av de behov som finns i skolan och i 
näringslivet. Samarbetet ger eleverna en övergång yrkesliv och kan fungera som motovationshöjande för 
eleverna genom bland annat stipendier, bidragande av utbildningsmaterial, branschaktuella frågor och 
säkerställandet av APL-platser. 

En del av skolans lokala programråd behöver utvecklas och samarbeta för att få fler lokala aktörer delaktiga, 
likaså fler utbildade handledare på APL-platserna, samt fler APL-platser tilldelade utifrån elevers behov. 

 Social hållbarhet  2021-08-16 2022-12-16 

Elever ges möjlighet till delaktighet och inflytande 

Kommentar 

Hållbarhetsfrågor tas upp i kurserna och diskuteras i arbets- och ämneslag. I kurserna har lärarna arbetet med 
till exempel frågor om rättvisa, demokrati, klimatförändringar, förtryckande strukturer. Ämnesöverskridande 
samarbeten har genomförts. 

Synliga effekter är att eleverna väljer att inkludera dessa frågor i friare uppgifter i olika kurser. Detta är ett 
resultat av lärare har i undervisning valt att lägga ned tid och resurser på dessa frågor. En slutsats som kan 
dras är att ämnesövergripande samarbeten gynnar elevernas sociala mående och minskar stress (social 
hållbarhet). 

 
Samarbete med svenska FN-
förbundet 

 2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 

Samarbetet bidrar till årliga lärarfortbildningar, undervisningsmaterial och särskild tillgång till FN-information för 
att stärka personalens kompetens i globala frågor. Två lärare är kontaktpersoner mellan svenska FN-förbundet 
gentemot kommunen och politiken samt den lokala FN-föreningen, men även till personal, elev och 
skolledning. 

 Kollegialt lärande  2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 

För att möjliggöra kollegialt lärande finns olika mötesforum såsom arbets- och ämneslag, pedagogiska forum, 
överlämningskonferenser, studiedagar samt externa nätverk. Utifrån behov som identifierats i förra årets SKA 
har forumen för ett kollegialt lärande utvecklats i olika konstellationer inom verksamheteten. Prioriterade 
utvecklingsområden har varit hållbar utveckling, betyg och bedömning, öka elevers motivation till ämnet och 
vikten av att läsa. 

Effekter av arbetet som skett är att en likvärdig bedömning har i högre grad kunnat uppnås inom vissa 
ämneslag. Det kollegiala samarbetet ökat. Elevernas motivation kring ämnet har även ökat, och eleverna 
förstår nyttan av ämnet. 

 Elevråd och FN-föreningen  2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 

Genom elevråd, FN-föreningen och studentgruppen skapas forum för delaktighet och inflytande i frågor som 
rör elevernas utbildning och arbetsmiljö. 

Synliga effekter av dessa forum är att eleverna får verktyg som ökar deras insikt och handlingskompetens i 
demokratiska arbetssätt. 

 

Kartläggning av 
verksamhetens arbete med 
lärande för hållbar utveckling 

 2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

Skolledningen kartlägger verksamhetens arbete med lärande för hållbar utveckling genom i huvudsak 
medarbetarsamtal, nivåbedömningssamtal, SKA 

Digitalisering 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Genomförda insatser i 
digitaliseringsarbetet 

  Ja  

Kommentar 

Insatserna i digitaliseringsarbetet har bidragit till att kompetensen kring användandet av olika digitala forum för 
kommunikation och undervisning har höjts avsevärt för medarbetare och elever. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Arbeta efter åtgärdsplanen för 
digitalisering av 
gymnasieskolan 

 2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 

Personal har genomfört kurser i Gigla som är en fotbildningsmodul gällande de digitala systemen som används 
i organisationen. IKT-pedagog har haft workshops med lärare i olika dataprogram, Undervisande lärare har 
introducerat eleverna i Office 365 där en del av det dagliga arbetet sker. Alla elever har en digital enhet. 
Digitala läromedel används i en del kurser. På skolan finns även ett närtekniskt stöd tillgängligt för elev och 
personal. 

Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Genomförda hälsofrämjande 
och förebyggande insatser 

  Ja  

Kommentar 

Insatserna i det hälsofrämjande och förebyggandet arbetet har varit givande. Arbetet med tillgänglig lärmiljö 
har skett på olika nivåer och konstellationer i organisationen. Pedagogiska forum har möjliggjort arbetet med 
anpassningar där kollegialt lärande tillsammans med specialpedagogisk kompetens utbytts. Förändringar för 
att möjliggöra ett ökat samarbete mellan mentor, undervisande lärare och elevhälsan behöver göras inför 
kommande läsår, för att fortsätta utveckla arbetet. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Arbete med generella och 
extra anpassningar 

 2021-08-16 2022-12-16 

För att varje elevgrupp och elev, utifrån förmågor och förutsättningar, ska nå så långt som möjligt, arbetar alla 
kontinuerligt med generella och extra anpassningar vid behov. I samarbete med elevgrupp och elev 
kommuniceras anpassningarna. Dessa formuleras, utvärderas och omformuleras så att de möter behoven som 
uppstår i undervisningen. Under arbetets gång stöttar och hjälper vi varandra, personal och professioner inom 
EHT. 

Kommentar 

Pedagogiska forum och EHT-möten har möjliggjort arbetet med anpassningar där kollegialt lärande 
tillsammans med specialpedagogisk kompetens utbytts. Dokumentationen av anpassningarna sker i Unikum. 
Studiestödet i studion där speciallärare tillsammans med resurslärare finns tillgängliga ger eleverna 
förutsättningar att utöver den ordinarie undervisningen få stöd i sitt lärande. Den individuella SKA-uppföljningen 
ger möjlighet till att identifiera vad som behöver förändras när det gäller förutsättningarna att öka elevernas 
måluppfyllelse i kurserna. 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

  

  

  

 
Mentorers och ämneslärares 
samarbete med EHT 

 2021-08-16 2022-06-10 

Mentorers och ämneslärares samarbete med EHT möjliggörs bland annat genom "Ansökan om utökat 
samarbete med EHT" i de fall en elev riskerar att inte uppnå målen. Ansökaren erbjuds att få närvara för 
samarbete i sittande EHT-möte. En samordnare utses under EHT-mötet, vilken har som uppgift att se till att 
informera och uppdatera berörda under ärendets gång. 

Kommentar 

Ansökningsförfarandet har inte givit den önskvärda effekten. Syftet med ansökan var att samarbetet med EHT 
skulle genom en gemensam rutin utökats och underlättats men undervisande lärare har upplevt det som ett 
administrativt merarbete. 

 
Strukturerad mötesmodell i 
elevhälsomötena 

 2021-08-16 2022-06-10 

Högbergsskolans elevhälsomöten fortsätter att ske regelbundet, utifrån en tydlig och systematisk struktur i 
ärendegången. Denna arbetar alla efter. Det gör att elevhälsouppdraget och lärandeuppdraget kan knytas 
samman och elevarbetet blir likvärdigt oavsett programval eller årskurs. En strukturerad mötesmodell: 
• möjliggör ett främjande och förebyggande arbete 
• är en viktig pusselbit för att säkra kvaliteten i arbetet med alla elevers lärande och utveckling mot skolans mål 
• möjliggör att lärandeuppdraget och elevhälsouppdraget går hand i hand med varandra 
• möjliggör ett salutogent förhållningssätt där samtliga professioners kompetens lyfts fram vid grupp- och 
individärenden. 

Kommentar 

Elevhälsomöten har skett regelbundet tillsammans med ansvarig skolledare för respektive program. Då 
förändringar skett under läsåret i ledningen och ny personal inom EHT tillämpades inte mötesmodellen på det 
sätt som utformats. 

 Tillgänglig lärmiljö  2021-08-16 2022-12-16 

Kommentar 

Kurator har löpande varit delaktig i elevernas skolvardag i en av grupperna på IM. Speciallärare och 
specialpedagog har varit delaktiga i olika undervisningsgrupper där ett behov funnits att arbeta mer kring 
tillgänglig lärmiljö. Specialpedagog och biträdande rektor har tillsammans med lärarna på FT, EE, BF, VO och 
IM haft workshops kring mentors uppdrag och utvecklingssamtal. 

 Högbergsdagarna  2021-08-16 2022-12-16 

Syftet med Högbergsdagarna är att våra kommunelever i grundskolan ska få se vilka program som 
Högbergsskolan erbjuder och vad de innehåller. Detta för att de ska kunna göra väl underbyggda val. 

Kommentar 

Under fyra dagar besökte elever från åk 9 i kommunens grundskolor alla program som finns på 
Högbergsskolan. Enkät för utvärdering av dagarna skickades ut till personal och elever som deltog. Överlag så 
har Högbergsdagarna upplevts som välorganiserade och välplanerade. Högbergsdagarna har fått ett positivt 
bemötande från både grundskolornas elever och personal samt våra elever och personal på Högbergsskolan i 
år. I fritextsvaren framkommer bland annat att eleverna upplevde att omgivningarna och interiörerna på skolan 
var fina, presentationerna av programmen var informativa, eleverna tyckte om att få testa på olika praktiska 
moment och att eleverna uppskattade att det var gymnasieelever som presenterade sina program. De senaste 
två åren, har 65% (ht-20) resp. 62% (ht-21) av de besökande grundskoleleverna uppgett att dessa dagar har 
hjälpt dem i deras gymnasieval. 

 
 
 

 Trygg övergång  2021-08-16 2022-12-16 

Syfte: Att öka närvaro och måluppfyllelse för elever med tidigare svårigheter som berör ett eller flera av 
följande teman: Frånvaro, inlärning, NPF. 
 
Hur: En representant ur Trygg övergångsteamet på Högbergsskolan möter elever som beviljats Tryggövergång 
och deras vårdnadshavare redan i grundskolorna. Denne kontaktperson stöttar eleverna i att påbörja sina 
studier på Högbergsskolan t.ex. genom samtal, studiebesök med mera. Genom samarbete med skola och hem 
är målet att skapa trygghet. Eleverna ska få de bästa förutsättningarna för att påbörja sina studier på 
Högbergsskolan. Trygg övergångskontakten kommer sedermera att fasa ut sig själv till förmån för elevens 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

mentor när tiden är inne. 

Kommentar 

Under läsåret har tio elever haft Trygg övergång. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Resultatet av SKA-arbete läsår 21/22 visar att nedanstående insatser behöver göras i målen 

ökad undervisningsskicklighet, hållbarhet och hälsofrämjande och förebyggande 

elevhälsoarbete, i syfte att höja kvalitén på undervisningen för att öka elevernas 

måluppfyllelse och ökad andel elever med gymnasieexamen. Hälsofrämjande och 

förebyggande insatser behövs för att eleverna ska ges möjlighet till en ökad god arbetsmiljö 

som präglas av trygghet och studiero. 

Ökad undervisningsskicklighet 

• Lektionsbesök av skolledare, uppföljning av undervisningen och den individuella 

SKA-analysen vid medarbetarsamtal under höstterminen och 

nivåbedömningssamtalen under vårterminen 

• Nya mötesforum som pedagogiska konferenser för nationella program, så att alla 

årskurser inom ett program kan följas upp samt forumet Öppet-EHT för samtliga 

program och årskurser där elevhälsans professioner finns tillgängliga varje vecka 

• Utveckla arbetet kring uppföljning av APL för att säkerställa undervisningen som 

eleverna tar del av under sin APL 

• Ämnesdidaktisk fortbildning yrkesprogram 

• Kollegialt lärande och fortbildning utifrån LGR22 och betyg och bedömning utifrån 

betygskriterier 

Hållbarhet 

• Stärka upp elevråd, och skolans FN-förening 

• Fortsätta utveckla samarbetet med externa aktörer exempelvis TC 

Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete 

• Utveckla årshjulet kring utvecklingsområden och hälsofrämjande insatser 

• Utveckla överlämningsrutinerna mellan grundskola och introduktionsprogrammet och 

mellan åk 1 och 2 på nationella program 

• Hälsofrämjande insatser för ökad skolnärvaro 

• Elevhälsoteamet ska arbeta med regelbundna relationsfrämjande insatser genom att 

ordna en aktivitet för eleverna regelbundet under läsåret och utveckla en enkät till 

eleverna kring värdegrundsfrågor 
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Inledning 

Gymnasiesärskolans uppdrag är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper så långt som möjligt. Utbildningen ska 

främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar 

yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Skolan har 

uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att 

arbeta och verka i samhället. 

Gymnasiesärskolan erbjuder elever som inte bedöms klara gymnasieskolan mål och med en 

intellektuell funktionsnedsättning anpassad undervisning. Vi erbjuder 4 nationella program 

och ett individuellt program. 

Gymnasiesärskolan har fyra nationella program; programmet för fastighet, anläggning och 

byggnation, programmet för fordonsvård och godshantering, programmet för  hälsa - vård och 

omsorg, programmet för administration, handel och varuhantering, samt ett individuellt 

program 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet  på gymnasiesärskolan sker tillsammans med 

medarbetare och elever. De är delaktiga i att sätta målen inför läsåret. Eleverna är delaktiga i 

utformningen av undervisningsmål och kravnivåer utifrån egna förutsättningar. Kontakt med 

vårdnadshavare sker via veckobrev, föräldramöten samt vid utvecklingssamtal. 

Måluppfyllelsen i gymnasiesärskolan är generellt hög. Eleverna får efter avslutad skolgång ett 

gymnasiesärskolebevis som visar vilket program eleven gått samt vilka ämnen eller 

ämnesområden eleven läst.  Elever som läser något av våra nationella program betygsätts 

enligt betygsskalan E-A. Arbetet utgår alltid från våra elevers olika förutsättningar och 

anpassas till varje enskild elev. Eleverna har rätt att vid behov läsa både ämnen och 

ämnesområden. 

Måluppfyllelse; Antalet elever som slutat gymnasiesärskolan mellan 2019-2022 är totalt 10 

elever varav  7 pojkar och 3 flickor. 5 elever har gått ut med fullständig program, 1 elev med 

utökat program  1 pojke, av dessa var 5 pojkar och 1 flicka, 3 elever med reducerat program. 

vara 2 pojkar och 1 flicka. Se bilaga 1. 

Detta läsår har vi fokuserat på följande mål 

Värdegrund utifrån STAMINA enkät för medarbetare där vi tagit fram punkter för det 

gemensamma arbetet. Vid utvärdering vid terminsslut ser vi resultat utifrån en ökad förståelse 

och kunskap kring elevgrupperna vilket leder till ett tryggare arbetsklimat. Det har blivit en 

stärkt kommunikation med hjälp av tydligare struktur och ökad delaktighet kring möten och 

förmedling av  information. Eleverna har svarat på en enkät gällande trivsel,  vid 

utvecklingssamtalet samtalas också kring studiero, trygghet och trivsel. 

Undervisningsskicklighet  - arbetslaget har arbetat tillsammans  med att diskutera och 

reflektera kring innehåll och undervisning inom individuella programmets ämnesområden 

under läsåret. Arbetet kring Hållbar utveckling har inneburit att arbetslaget har utvecklat och 

kommer att fortsätta utveckla metoder och arbetssätt så att det anpassas till våra olika 

programmål. Varje klass har arbetat med att träna och diskuterat vikten av en hållbar 

arbetsmiljö med eleverna. 

Digitalisering och kommunikation - arbetslaget vill och behöver öka sin kompetens 

gällande digitala verktyg. För att alla ska kunna arbeta med alla våra elever behövs det 

kompetensutveckling i kommunikationsverktyg och hjälpmedel som våra elever använder. 

Handledning och fortbildning i digitala hjälpmedel,  kommunikation, har genomförts under 

läsåret via föreläsningar och workshops av IKT-pedagog, logoped och specialpedagog i SRT  

särskolansresursteam. 

Arbetet med att planera och dokumentera i Unikum påbörjades under vårterminen under 

ledning av karriärlärare och IKT-pedagog särskolans resursteam. Det arbetet kommer att 

fortsätta under läsåret 2022-2023. 

Elevhälsoarbetet på gymnasiesärskolan har under läsåret förändrats med omorganisation som 

innebär  att grundsärskolan och gymnasiesärskolan är en enhet. Professionernas arbete 

avseende elevhälsoarbetet har förändrats. Elevhälsans och Särskolans resursteam har 

kompletterat varandra i arbetet. Omorganisationen innebar en minskad möjlighet för 

specialpedagog att delta i de kontinuerliga mötena med gymnasiesärskolan.  
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Gymnasiesärskolan har haft regelbundna träffar med representanter från elevhälsa och 

särskolans resursteam. En viktig del i arbetet med att få våra elever till en sysselsättning efter 

avslutad skolgång är en planerad och trygg övergång mellan skolan och arbetslivet. Här har 

ett arbete med samarbete med närsamhället, dagligverksamhet varit viktig för att få ett bra 

underlag inför att eleverna ska ut i arbetslivet. 

Effekter av Corona 

Gymnasiesärskolan har bedrivit verksamhet under hela pandemin. Det har periodvis inneburit 

ett merarbete och en stress för medarbetare i och med att många periodvis varit sjuka eller 

varit hemma enligt gällande riktlinjer. Det har periodvis inneburit en osäkerhet för 

medarbetare och elever på plats  i skolan, där de tvingats att ändra planering och struktur. 

En positiv effekt av pandemin är att både medarbetare och elever har blivit mer digitala, 

elever och medarbetare har kunnat koppla upp sig och bedrivit undervisning digitalt. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

  Medel  

Kommentar 

Har inte varit på lektionsbesök till alla pedagogerna under vårterminen, 

 Behörighet lärare   Hög  

Kommentar 

Undervisande lärare: 9 st; 

2 specialpedagoger, 1 speciallärare, 3 legitimerade lärare, 2 yrkeslärare=88% 

1 lärare tidsbegränsad anställning enlig skollagen=12% 

  

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

   

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Lektionsbesök  2022-10-10 2023-08-31 

 Rekrytering  2022-10-10 2023-08-31 

Annonsera efter adekvat utbildade medarbetare 

 Undervisningsfaktorer  2022-08-19 2023-08-31 

Vi har tittat på målen i ämnesområden och tillsammans diskuterat/reflekterat kring innehåll och undervisning. 
Utmaningar formas efter varje elevs förutsättningar. 

Kommentar 

Lärarna har enskilt och tillsammans tittat på hur ämnesområden och ämnen och tillsammans reflekterat 
innehåll i undervisningen 

 Elevfaktorer  2022-08-19 2022-08-26 

Elevfaktorer 
Eleverna har fått vara med och påverka undervisningen för att öka motivationen. Eleverna har fått vara 
delaktiga i utformningen av mål och kravnivåer utifrån egna förutsättningar. Vi har gjort saker tillsammans 
genom gemensamma projekt för att stärka lärar/elev relationerna och elevrelationer, t.ex teater/shower, UF 
företag. 

Kommentar 

Vi har i samtal med eleverna tagit reda på att de känner sig mer delaktiga i undervisningen 

 
Dokumentation 
organisatoriska faktorer 

 2022-08-19 2023-08-31 

Skriva inför utvecklingssamtalet i Unikum 

Kommentar 

Under vårterminen genomförde vi en fortbildning med karriärlärare för särskolan. Kommer att fortsätta under 
höstterminen. 

 Forskningsliteracitet  2022-10-10 2023-08-31 

Läsa artiklar och diskutera i grupp vid 2 tillfällen under höstterminen, samt fortsätta under vårterminen 
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Uppföljning av gemensamma indikatorer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Analys av anmälningar 
kränkande behandling 

  Medel  

Slutsatser utifrån antalet anmälningar 

Värdegrund 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Utvecklingssamtalet  Ej bedömt  

 Elevenkät    

Arbete med att ta fram en fungerande/anpassad elevenkät pågår i samarbete med käriärlärare och SRT 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Utvecklingssamtal samt svar 
för trivsel 

 2022-03-14 2023-08-31 

Kommentar 

Alla elever har erbjudits utvecklingssamtal, där samtal/frågor kring måluppfyllelse och  trivsel ingått. 

 Elevenkät  2022-08-19 2023-08-31 

Genomförande och analys av elevenkät 

Kommentar 

Enkät färdig för att användas i augusti 

Hållbarhet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Dokumentera hur många och 
vilka studiebesök som 
genomförts 

   

 

Dokumentera vilka metoder 
och arbetssätt som 
utvecklats/förändrats under 
terminen 

   

Dokumenterat i Unikum 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Genomföra studiebesök  2022-03-14 2022-06-17 

Kommentar 

Studiebesök har delvis inte kunnat genomföras på grund av Corona. 

 

Dokumentera och visa i det 
dagliga arbetet synliggöra hur 
arbetsmiljö/ergonomi/val av 
material påverkar arbetet 

 2022-03-14 2022-06-17 

Kommentar 

Arbetslaget har påbörjat  arbetet med att  synliggöra vikten av att välja miljövänliga produkter vid till exempelvis 
rekonditionering. I det dagliga arbetet har arbetslaget talat om vad som påverkar arbetsmiljö och ergonomi. 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Koppla det hållbarhetsmål 
som vi arbetat med till 
respektive 
ämne/ämnesområde 

 2022-10-10 2023-08-31 

 

Studiebesök till andra 
verksamheter som till 
exempel 
återvinningscentraler, 
kretslopp, naturskolan mm. 

 2022-03-14 2023-08-31 

 

Utveckla metoder och 
arbetssätt så att de kan 
anpassas till våra olika 
programmål. Arbeta mer med 
ergonomi och dess betydelse 
för ett hållbart arbetsliv. 

 2022-03-14 2023-08-31 

Kommentar 

Arbetet med detta fortsätter under höstterminen. 

 
Investering i återvinning kärl i 
alla klassrum. 

 2022-03-14 2022-06-13 

 
Investering till en 
varmkompost. 

 2022-03-14 2022-06-13 

Kommentar 

Inköp av varmkompost kommer ej att göras. Efter diskussioner i arbetslaget såg vi att inköp och skötsel av 
varmkompost vara för stort arbete i förhållande till måluppfyllelse för eleverna. 

Högre måluppfyllelse 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Att de digitala verktygen 
används som 
kompensatoriska verktyg 

   

Det ska framgå hur eleven arbetar med de digitala verktygen 

 Digitala hjälpmedel    

Ska synas i planering och bedömning 

Att alla medarbetare använder de digitala verktyg och hjälpmedel som 

används 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Genomförd fortbildning via 
SRT 

   

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Medarbetare genomför kurser 
via SRT 

 2022-03-14 2022-06-17 

Kommentar 

Medarbetare har deltagit vid SRT:s kurser, både vid sportlov, terminsavslut samt riktade insatser under läsåret 
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Vi behöver kompetensutveckling i form av fortbildningsdagar i 

kommunikationsverktyg/hjälpmedel (Widget Go, inprint) och i Skola 24, 

IST. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Genomförda kurser på Gigla  30%  

Kommentar 

3 av 10 medarbetar har genomfört kurs via Gigla 

Ökad delaktighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Delaktiga i gemensamma 
aktiviteter med gymnasiet och 
grundsärskolan 

 Ej bedömt  

 Elevenkät    

Eleverna beskriver att de är delaktiga i undervisningen utifrån sina möjligheter 

 Utvecklingssamtal    

ingå som fråga vid utvecklingssamtal 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Friluftdagar  2022-10-10 2023-08-31 

 
Genomföra enkät vid två 
tillfällen per läsår 

 2022-10-10 2023-08-31 

 Utvecklingssamtal  2022-10-10 2023-08-31 

Erbjuda utvecklingssamtal vid två tillfällen per läsår 

 Enkät till vårdnadshavare  2022-10-10 2023-08-31 

Skicka ut enkät till vårdnadshavare vid två tillfällen per läsår 

Ökad trygghet 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Elev enkät  2022-10-10 2023-08-31 

skicka elevenkät inför utvecklingssamtal 

 Enkät till vårdnadshavare  2022-10-10 2023-08-31 

Tillgänglig lärmiljö 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 Standardklassrum    

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Introduktion kring tillgänglig  2022-10-10 2022-10-31 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

lärmiljö 

tillsammans med grundskolan 

 Studiedag  2022-10-10 2022-10-31 

tittat på tillgänglig lärmiljö tillsammans i arbetslaget utifrån tillgänglighets modellen SPSM 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Gymnasiesärskolan ska ge en god grund för att kunna studera vidare eller söka arbete och för 

att kunna delta aktivt i samhällslivet. 

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas 

förmåga att självständigt och tillsammans med andra lära sig och att använda sina kunskaper. 

Gymnasiesärskolan är flexibel så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar och utbildningens mål. 

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller 

grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund 

av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. 

Högbergsskolan gymnasiesärskola erbjuder 4 nationella program och ett individuellt program. 

eleverna läser i åldersblandade årskurser. Undervisningen bedrivs individuellt utifrån 

elevernas olika behov. 

Det är 7 lärare och 9 elevassistenter som arbetar på programmen. Skolan erbjuder 

fritidsverksamhet för de elever som är i behov av detta. 

 

Gymnasiesärskolan har identifierat följande mål inför läsåret: 

Ökad undervisningsskicklighet 

Högre måluppfyllelse 

Ökat delaktighet 

Hållbarhet 

Ökat trygghet 

Tillgänglig lärmiljö 
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Inledning 

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på medarbetarnas individuella SKA-arbeten, 

utvärderingar av utvecklingsarbete, resultat och enkätsvar från eleverna. Övergången från att 

enbart samla in SKA från arbetslag/ämneslag till individuella SKA ger ett mycket bredare 

underlag och samtliga medarbetares analyser blir synligare. Delaktigheten ökar och det blir 

också en mer rättvis bild av verksamheten. 

Sammantaget är genomströmningen god i samtliga utbildningsformer och till och med mycket 

god en delar av verksamheterna. Få elever får ett icke godkänt betyg. Det beror delvis på att 

avbrottade elever inte betygssätts, men det visar också på att individuella anpassningar görs i 

stor utsträckning. Då vi vet att den heterogena målgruppen inom vuxenutbildningen har ett 

stort behov av individuella lösningaranpassningar i sina studier. Avbrotten är en utmaning att 

möta. Graviditet och arbete är två av orsakerna som visar sig vanliga och som verksamheten 

inte kan möta. Men det tredje, som är personliga skäl, och med väldigt hög frekvens så kan 

detta sammankopplas med elevens mående. Eftersom vuxenutbildningen saknar elevhälsa blir 

detta en stor utmaning att hantera. Vi kan möta upp eleverna med anpassningar i både 

undervisning och studieplanering, men behöver hitta en samverkan med externa aktörer för att 

kunna möta elevernas hela behov. 

Elevenkäterna visar på att eleverna är trygga och har ett stort förtroende för verksamheten, 

personalen och undervisningen. Pedagogerna genomför utvärderingar med eleverna 

terminsvis/kursavslut som blir en del av det individuella SKA-arbete. På så vis blir även 

eleverna delaktiga i underlaget. 

Under läsåret har det genomförts två gemensamma utvecklingsarbeten i verksamheten, 

språkutvecklande arbetssätt under höstterminen och betyg och bedömning under vårterminen 

(fortsätter in på kommande läsår). Arbetet leds av förstelärare. Genomförande har haft sin 

utgångspunkt i pedagogernas undervisning och behov, kopplat till aktuell forskning inom 

respektive område. Rektor har deltagit vid samtliga tillfällen. Utfallet har resulterat i en god 

utvecklingsmiljö där lärare lär av lärare. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

Andelen som söker sig till studier inom vuxenutbildningen är fortsatt hög. Mellan 800-900 

elever på årsbasis, där 20 procent studerar hos externa aktörer. Könsfördelningen sticker ut, 

med en fördelning 70 % kvinnor och 30 % män. Vi har två upphandlade aktörer, samt del av 

våra samverkanskommuners utbud och då främst Uppsala, som alternativ. På plats erbjuder vi 

studier inom SFI samt på grundläggande och gymnasialnivå. Både teoretiska kurser och 

yrkesutbildningar. Möjligheten att kombinera de olika nivåerna finns, främst genom Yrkes-

SFI. Prognosen visar på fortsatt efterfrågan, vilket är av stor vikt för Tierps kommun som har 

en hög andel UVAS och en hög andel som är arbetslösa. Där blir vuxenutbildningen ett 

viktigt verktyg för kommunen att möta den utmaningen. 

Reformtakten från staten som berör vuxenutbildningen är fortfarande stor, och har varit så 

sedan 2017. Under detta läsår har en förändring i prioriteringsordningen varit den reform som 

påverkar verksamheten tydligast. Flertalet av de reformer som genomförts under de senaste 

åren har syftat i att göra vuxenutbildningen mer flexibel. Möjligheten att kunna kombinera 

utbildningar på olika nivå, med arbete eller insatser inom andra myndigheter ska vara 

prioriterad. Genom vårt förhållandevis breda utbud har vi kunnat erbjuda detta i stor 

utsträckning. Vilket ger en positivt effekt för eleverna som får en snabbare genomströmning, 

men det är också mer resurseffektivt att vi i egen regi arbetar fram lösning inom vår egen 

verksamhet. 

Inom vuxenutbildningen har vi heterogen målgrupp. Denna målgrupp ställer stora krav på 

individuella lösningar, inte bara i studieplaneringen utan också i lärandet. För att möta 

målgruppens krav har vi haft fokus på gemensamma utvecklingsområden för pedagogerna. De 

valda utvecklingsområdena bygger på pedagogernas SKA-arbete, deras egna erfarenheter, 

kunskaper och önskemål. Alltså bygger vi vårat utvecklingsarbete utifrån verksamhetens och 

pedagogernas behov. Prioriterade områden har varit språkutvecklande arbetssätt samt betyg 

och bedömning. 

Framtida utmaningar är att utveckla flexibiliteten inom verksamheten, där distansstudier i 

egen regi är det som ligger närmsta till hands. Idag erbjuder vi SFI-distans i egen regi. Men 

behovet finns inom kurser på gymnasial-nivå. Vidare så ska undervisningsskickligheten 

stärkas ytterligare i att möta den heterogena målgrupp vuxenutbildningen har, genom fortsatt 

utvecklingsarbetet där lärare lär av och genom varandra enlig den arbetsform som växt fram 

under detta läsår. 

Kommande reformer som kommer påverka vuxenutbildningen är ändringar i skollagen om 

inledande kartläggning och validering som gäller från 1 januari 2023, som kommer påverkar 

en redan hårt ansatt studie- och yrkesvägledning och administration. Men även här behöver 

lärarnas kompetens inom området stärkas. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Ökad undervisningsskicklighet 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla lärare i förskola, 
grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen har haft 
besök av skolledare under 
minst ett undervisningstillfälle 
per termin 

   

Kommentar 

Samtliga pedagoger inom vuxenutbildningen har haft lektionsbesök. Detta genomfördes under HT21. 
Lektionsbesöken organiserades som en del i det pågående utvecklingsarbetet språkutvecklande arbetssätt. 
Där en av pedagogernas uppgifter var att skapa en lektion utifrån en forskningmodell framtagen av ansvarig 
förstelärare. Rektor besökte pedagogerna vid genomförande av den planerade lektionen. 

Att arbeta med lektionsbesök utifrån denna modell fungerade mycket över förväntan. Eftersom pedagogerna 
utgick från samma struktur fick vi en likvärdighet i förutsättningarna, men det gav också förutsättningar för en 
individuell anpassning utifrån pedagogerna ämne. Återkopplingen blev då både individuell och i grupp när 
redovisningen av lektionsplaneringen genomfördes. Inför kommande läsår ska liknande struktur användas vid 
lektionsbesök. 

 Behörighet lärare    

 
Genomförda insatser för att 
utveckla undervisningen 

   

Kommentar 

Genomförda, påbörjade och framtida utvecklingsinsatser: 

• HT21 språkutvecklande arbetssätt 

• VT22 betygsättning och bedömning. Pågår under läsår 22/23 

• HT22/VT23 Tillgänglighet 

Språkutvecklande arbetssätt samt betyg och bedömning är ett resultat av föregående läsårs SKA-arbete. Det 
som till kommer är Tillgänglighet som är ett resultat av årets SKA-arbete. Målgruppen som studerar inom 
Komvux är heterogen, men den tydligaste gemensamma nämnaren för de studerande är behovet av 
individuella anpassningar/lösningar. De olika anpassningar/lösningar skiljer sig dock åt i stor variation. Där blir 
ett utvecklingsarbete med fokus på tillgänglighet är komplement till de pågående utvecklingsarbete. 
Vuxenutbildningen saknar elevhälsa, och behöver på så sätt hitta lösningar i den ordinarie undervisningen som 
ger eleverna förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Språkutvecklande arbetssätt  2021-08-16 2022-01-14 

 Betyg och bedömning  2022-01-17 2023-05-26 

 Tillgänglighet  2022-08-10 2023-05-26 

Ökad genomströmning på SFI 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Andelen i procent som klarar 
minst en kurs 

   

Kommentar 

90 elever av 140 har klarat minst 1 delkurs, vilket ger ett utfall på 65 %. Av dessa 140 elever har 60 påbörjat 
studier under läsåret. Därav bedöms genomströmning vara något högre, om man ser till den andel som ej får 
klassas som nybörjare. Av dem som klarat sfi helt finns inga elever från spår 1 (låg utbildningsnivå). Däremot 
hela 34 elever har klarat minst 1 kurs på spår 1. En del går att härleda till pandemin, där genomströmningen i 
princip avtog, men det visar också på utmaningen att skapa ett lärande som ger målgruppen färdigheter att nå 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

så långt som möjligt i sin utbildning. Tydligare individualisering och fokus på tillgänglighet i lärande är 
utvecklingsområden som ska vara i fokus kommande läsår. För målgruppen som finns i spår 1 är inte enbart sfi 
undervisning om 15-18h tillräckligt för att öka genomströmningen. Andra insatser (från andra aktörer än 
skolan), är ett viktigt komplement och som idag saknas i stor utsträckning. 

För elever inom spår 2 har genomströmningen varit mycket god inledningsvis på läsåret. Avmattningen i slutet 
av läsåret bror just på detta, då många nya elever kommit in under läsåret. Från spår 2 är det också många 
elever som går vidare till Yrkes-sfi och till lokalvårdsutbildningen (Folkhögskolan). Statistiken för dessa elever 
finns inte med i sfi redovisning. 

 Orsak till avbrott    

Kommentar 

Få avbrott, där orsak främst beror på flyt till annan kommun eller graviditet. I enstaka fall anges arbete som 
orsak. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Fortbildning 
språkutvecklande arbetssätt 

 2022-08-10 2023-01-06 

Öka andelen som läser på grundläggande nivå och fullföljer 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Alla som avslutar SFI, ska 
inom fyra veckor påbörja 
studier på grundläggande 
nivå 

   

Kommentar 

Under läsår 21/22 har samtliga elever som avslutat SFI kunnat påbörja studier på grundläggande nivå inom 
fyra veckor. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Utökad samverkan mellan 
pedagoger på SFI och på 
grundläggande nivå, samt 
syv. 

 2022-01-25 2023-01-01 

Eleverna upplever en osäkerhet i byte från SFI till grundläggande nivå. En samverkan mellan pedagoger, samt 
en möjlighet för eleverna att besöka lärare och elever på grundläggande nivå ska bidra till att öka andelen som 
påbörjar studier på grundläggande nivå. 

Öka andelen som fullföljer Yrkes-sfi 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Andel i procent som fullföljer 
utbildningen 

   

Kommentar 

Uppföljning av avslutade klasser inom YFI genomförs 3-6 månader efter avslutad utbildning. I januari 2022 
avslutades tre grupper inom YFI, Barn- och fritid, Industri och Vård- och omsorg. Andelen som är i arbete vid 
senaste uppföljningen i augusti 2022 är 100%. Uppföljning för avgångselever VT22 genomför under HT22 

 Orsak till avbrott    

Vilka är orsakerna till att eleverna hoppar av? Det finns avhopp som ej kan påverkas av skolan, så som 
graviditet, flytt till annan kommun. Men också vilka avhopp som skolan kan påverka. 

Kommentar 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Andelen avbrott inom YFI är låg. Avbrotten beror till stor del inte bristande progression, som tidigare varit 
främsta orsak. Det är hälsa, graviditet och arbete som är orsakerna till att individerna gör avbrott eller pausar. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Utveckla antagning och 
kartläggning 

 2022-01-25 2022-07-15 

Kommentar 

En avgörande faktor för att lyckas med sina studier är att man vid utbildningens start ligger på en språklignivå 
som möter minimikraven för att ett lärande ska kunna ske. Pedagogerna har utvecklat ett mycket tillförlitligt 
material som ska genomföras av samtliga sökande innan antagning. Detta gäller även externa sökande 
sökande. Träffsäkerheten i kartläggningsmaterial visar sig tydlig när orsakerna till avhopp analyseras. De 
primära orsakerna till avhopp är graviditet och byte av huvudman. Det genomförs också överlämningssamtal 
med berörda sfi-lärare för att säkerhetsställa att antagna elever har förutsättningar att genomföra utbildningen. 
Syv på YFI är en central del i detta 

 
Fortbildningsarbete i 
språkutvecklande arbetssätt 

 2021-08-23 2022-01-11 

Kommentar 

Arbetet leds av förstelärare tillika arbetslagsledare. De konkreta metoderna som har testats har inte bara gjort 
medarbetarna mer medvetna om vikten av att arbeta med språk utan också bidragit konkreta redskap/verktyg 
så att vi vet hur vi kan lägga upp och genomföra undervisningen där språk- och ämneskunskaper går hand i 
hand. Det har lett till att pedagogerna i högre grad fokuserar på språk i undervisning och mindre på att 
föreläsa. Nackdelen med upplägget av språkutvecklande undervisning med arbetslaget har varit att utrymme 
för djupare diskussioner inte har getts vilket har lett till att pedagogerna snarare har redovisat för varandra än 
reflekterat tillsammans över de metoder pedagogerna har provat i sin egen undervisning. Till kommande läsår 
behöver den gemensamma tiden för reflektion utökas. Men arbetsformen i det gemensamma 
utvecklingsarbetet, där pedagoger skapar lärande tillsammans utifrån egna erfarenheter och aktuell forskning, 
ska vara den arbetsmetod vi använder oss av för att öka undervisningsskickligheten. 

 
Föra statistik över alla 
eventuella avhopp. 

 2022-04-06 2022-06-03 

Ökad andel som fullföljer en yrkesutbildning med fullständiga betyg 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Andelen i procent som 
fullföljer utbildningen 

   

Kommentar 

Andelen som fullföljer en yrkesutbildning ligger på 70 procent när vi tittar på alla utbildningar och sett över 1,5 
år, som är utbildningarnas längd. Orsaker till avhopp är personliga skäl (psykisk ohälsa), flytt till annan 
kommun, gått till arbete, graviditet, sjukskrivning. Här är det ingen av orsaker som sticker ut, utan det är relativt 
jämt fördelat. 

 Orsak till avbrott    

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Fortbildning i 
språkutvecklande arbetssätt 

 2021-08-23 2022-01-11 

 
Fortbildning i betyg och 
bedömning 

 2022-04-06 2023-06-09 

Kommentar 

Arbetet leds av förstelärare tillika arbetslagsledare. De konkreta metoderna som har testats har inte bara gjort 
medarbetarna mer medvetna om vikten av att arbeta med språk utan också bidragit konkreta redskap/verktyg 
så att vi vet hur vi kan lägga upp och genomföra undervisningen där språk- och ämneskunskaper går hand i 
hand. Det har lett till att pedagogerna i högre grad fokuserar på språk i undervisning och mindre på att 
föreläsa. Nackdelen med upplägget av språkutvecklande undervisning med arbetslaget har varit att utrymme 
för djupare diskussioner inte har getts vilket har lett till att pedagogerna snarare har redovisat för varandra än 
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

reflekterat tillsammans över de metoder pedagogerna har provat i sin egen undervisning. Till kommande läsår 
behöver den gemensamma tiden för reflektion utökas. Men arbetsformen i det gemensamma 
utvecklingsarbetet, där pedagoger skapar lärande tillsammans utifrån egna erfarenheter och aktuell forskning, 
ska vara den arbetsmetod vi använder oss av för att öka undervisningsskickligheten. 

Öka andel som fullföljer gymnasial kurser med godkänt betyg 

Avhoppen inom gymnasiala kurser ligger på 11 Procent. En relativt låg andel, som främst 

beror på personliga skäl. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Andelen i procent som 
fullföljer utbildningen 

   

Kommentar 

Avhoppen inom gymnasiala kurser ligger på 11 Procent. En relativt låg andel, som främst beror på personliga 
skäl. 

 Orsak till avbrott    

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Fortbildning i 
språkutvecklande arbetssätt 

 2021-08-16 2023-01-13 

Öka genomströmning på grundläggande nivå 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Andelen som fullföljer 
utbildning på grundläggande 
nivå med betyg godkänt 

   

Kommentar 

Andelen som genomfört sina studier med godkänt betyg (på grundläggande nivå finns enbart godkänt och icke 
godkänt) ligger på 83 %. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Fortbildning i 
språkutvecklande arbetssätt 

 2021-08-16 2022-01-14 

Kommentar 

Genomförda, påbörjade och framtida utvecklingsinsatser: 

• HT21 språkutvecklande arbetssätt 

• VT22 betygsättning och bedömning. Pågår under läsår 22/23 

• HT22/VT23 Tillgänglighet 

Språkutvecklande arbetssätt samt betyg och bedömning är ett resultat av föregående läsårs SKA-arbete. Det 
som till kommer är Tillgänglighet som är ett resultat av årets SKA-arbete. Målgruppen som studerar inom 
Komvux är heterogen, men den tydligaste gemensamma nämnaren för de studerande är behovet av 
individuella anpassningar/lösningar. De olika anpassningar/lösningar skiljer sig dock åt i stor variation. Där blir 
ett utvecklingsarbete med fokus på tillgänglighet är komplement till de pågående utvecklingsarbete. 
Vuxenutbildningen saknar elevhälsa, och behöver på så sätt hitta lösningar i den ordinarie undervisningen som 
ger eleverna förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2022/2023 

 

Hur har vi genomfört vårt uppdrag? 

Eftersom vi bedriver utbildning på plats inom samtliga delar av vuxenutbildningen, sfi, 

grundläggandenivå, gymnasialnivå. Har vi goda organisatoriska förutsättningar att möta både 

styrdokumentens krav på flexibilitet, men framför allt individernas efterfrågan på individuella 

lösningar och möjligheten att kombinera studier på flera nivåer. Den heterogena målgruppen 

inom vuxenutbildningen behöver också mötas av flexibilitet i sitt lärande. Det ställer höga 

krav på individuella anpassningar i undervisningen för pedagogerna. Tydliga 

framgångsfaktorer är samverkan mellan pedagoger inom de olika utbildningsnivåerna, tid för 

lärares lärande, nära samverkan mellan pedagoger, syv, administration och skolledare. Vi har 

infört elevmöten, där samtliga professioner medverkan. Detta ska motsvara andra skolformers 

EHT. Arbetslagsmötena har helt vikts åt att utveckla undervisningen. Arbetet har drivits av 

förstelärare och bygger på områden som framkommit i SKA-arbete. 

Inom vuxenutbildningen sker en bred samverkan mellan externa aktörer inom kommun, 

region och näringsliv, samt statliga myndigheter. Samverkan sker både på organisationsnivå 

och individnivå och är en förutsättning för att verksamheten ska fungera tillfredställande. 

Lärvux, som under detta läsår gått från att vara en egen skolform till att bli en del av Komvux, 

har ett oerhört stort behov att att organiseras om helt. Där den viktigaste delen är att 

individernas mål behöver bli mer realistiska för målgruppen och mer anpassad mot att 

generera uppnåbara resultat i förhållande till individens förutsättningar. Lärande ska bli än 

mer individuellt och ge eleverna det stöd så att man kan verka och arbeta i samhället. En 

genomlysning av verksamheten kommer göras under HT22, så att en ny organisation kan vara 

på plats till januari 2023. 

Insamlande av resultat 

Utfallen av betygen visar på att det är en liten andel som får ett F. Eleverna som fullföljer sina 

studier får också minst ett E i betyg. Det visar också trots den heterogena målgruppen, att 

lärarna anpassar undervisningen till individerna. Vidare så visar analysen på att andelen med 

betyg F är låg beror också på att elever som riskerar ett F har avbrutit sina studier. Främsta 

orsak till avhopp är personliga skäl (psykisk ohälsa) och graviditet. 

Nöjdheten hos de studerande är mycket hög visar våra enkäter (mellan 87-95 %), både när det 

gäller verksamheten, undervisningen och mötet med lärarna. 

Det gemsamma utvecklingsarbete som pedagogerna genomförts, men lektionsobservationer, 

redovisningar, gruppsamtal och individuellt SKA-arbete visar på att vi tillsammans behöver 

försätta utveckla och tillgängliggöra undervisningen då vuxenutbildningens målgrupp 

tenderar att bli än mer heterogen i framtiden och individernas behov av direkta anpassningar i 

undervisningen ökar på alla nivåer. 

Förutsättningar 

Både organisatorisk och lokalmässigt har vuxenutbildningen mycket goda förutsättningar att 

bedriva verksamhet. Samverkan med gymnasiet är en helt avgörande del i detta. Både när det 

gäller lokaler, personal och ledning. Ytterligare en avgörande faktor för att lyckas med 

verksamheten är, att vi bedriver samtliga utbildningsformer i egen regi. Det gör verksamheten 
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flexibel både i organisation och i att möta individernas behov. Det gör oss också mer 

resurseffektiva i undervisningen. Distansstudier hos externa aktörer är en utbildningsform 

som passar ett färre antal individer, men behöver finnas som ett komplement. 

Det är låg omsättning på inom personalgruppen, och de rekryteringar som verksamheten varit 

i behov har kunnat tillsättas utan större problem. 

Att verksamheten fått en egen rektor, har haft stor betydelse för att hitta en fungerande 

organisation. Dels blir beslutsvägarna kortare och mer verksamhetsnära. Dels finns det 

utrymme för rektor att vara pedagogisk ledare i verksamheten. Att SO6 har fler rektorer i 

verksamheterna har inte påverkat negativt på något sätt i samverkan mellan de olika 

skolformerna. 

En stor utmaning under läsåret har varit att hantera ett stort ekonomiskt underskott. Här har 

den nya organisationen bidragit starkt, då ett verksamhetsnära ledarskap har varit en av 

faktorerna till att underskottet minskat kraftigt utan att påverka kvaliteten på undervisningen. 
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Inledning 

Elevhälsan i Tierps kommun är decentraliserad och rektor ansvarar för hur elevhälsan leds 

och organiseras på det egna skolområdet. På alla skolområden finns elevhälsoteam med 

tillgång till skolsköterska, skolläkare, specialpedagog/speciallärare, psykolog och kurator. 

Studie- och yrkesvägledare ingår i teamet vid behov. 

För den del av elevhälsans arbete som faller under hälso- och sjukvårdslagen finns en 

verksamhetschef med ett övergripande ansvar utsedd av vårdgivaren. Det vill säga det som 

ingår i programmet för elevhälsans medicinska insats, EMI, där skolsköterskan och 

skolläkaren ingår. Även delar av skolpsykologens arbete faller under hälso- och 

sjukvårdslagen till exempel utredningar. För arbetet finns ett ledningssystem och arbetet 

sammanfattas årligen en patientsäkerhetsberättelse. 

En del i arbetet för en likvärdig, hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa är att de olika 

elevhälsoprofessionerna ges tillfälle till ett kollegialt lärande.  Kategorierna träffas varje 

månad under ledning av verksamhetschef för informations och erfarenhetsutbyte. 

Verksamhetschef deltar också i beredningsgrupp för mottagande i grund- och 

gymnasiesärskola, samt i styrgrupp för den kommunövergripande särskilda 

undervisningsgruppen Sirius. 
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Lägesbild 

Nulägesbeskrivning 

Läsår 2021/2022 

 

En kommunövergripande barn- och elevhälsoplan har tagits fram och implementeringsarbetet 

har påbörjats. Planen ger riktningen för det hälsofrämjande och förebyggande barn- och 

elevhälsoarbetet och fungerar tillsammans med en lokal plan som konkret beskriver arbetet på 

det egna skolområdet. Rektor ansvarar för implementering av den övergripande planen och att 

upprätta en lokal plan. Arbetet följs upp på rektorsträffar under året. 

Rutinen för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola är reviderad och 

implementeras i professionsgrupperna under hösten 2022. 

Arbetet med att kvalitetssäkra processen vid antagning till kommunövergripande särskild 

undervisningsgrupp är påbörjad och ska färdigställas under hösten 2022. 

En satsning på det förbyggande och främjande arbetet är tillsättsättningen av fem kuratorer 

med inriktning på tidiga insatser. Det innebär en förstärkning av elevhälsan med en extra 

kurator på varje skolområde. Insatsen sker i samverkan med Individ- och familjeomsorg med 

syfte att minska glappet mellan våra verksamheter. Hela kuratorsgruppen får under hösten 

2022 en presentation av socialtjänstens verksamheter och en möjlighet att lära känna 

varandras verksamheter och skapa relationer. Detta för att det ska vara lätt att ta kontakt och 

hjälpa barn och vårdnadshavare till hjälp och stöd i ett tidig skede. 

I samverkan med Uppsala universitet erbjuds specialpedagogerna att delta i en lärar-

forskarsamverkan med start under hösten 2022 och med fortsättning fram till april 2023. Vid 

sju tillfällen träffar specialpedagogiska gruppen en forskare för ett utvecklingsarbete. Syftet 

med utbildningsinsatsen är att den specialpedagogiska personalen ska utveckla kunskaper om 

sin yrkesroll, sina arbetsuppgifter samt om främjande och förebyggande arbete genom samtal. 
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Uppföljning - resultat och analys 

Patientsäkerhetsberättelse 

Årligen upprätta en kvalitetsbeskrivning av elevhälsans medicinska insats. 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 MLA och PLA   Hög  

Patientsäkerhetsberättelsen skrivs i samverkan med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA och 
psykologiskt ledningsansvarig skolpsykolog, PLA.  
 
Då verksamhetschef saknar medicinsk och/eller psykologisk kompetens kan VC uppdra åt annan att fullgöra 
enskilda ledningsuppgifter med stöd av 30 § hälso- och sjukvårdslagen, men verksamhetschefen har alltid det 
samlade ledningsansvaret och detta kan inte överlåtas till annan befattningshavare. 

Kommentar 

MLA och PLA skriver årligen en patientsäkerhetsberättelse, PSB, tillsammans med verksamhetschef. PSB 
skrivs på kalenderår och ska presenteras för vårdgivaren i mars. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Ledningsmöten månadsvis  2022-01-10 2022-12-23 

Varje månad träffas verksamhetschef, MLA och PLA för att stämma av utifrån hälso- och 
sjukvårdsperspektivet. Mötet följer en fastställd dagordning. Det som framkommer ligger till grund för nästa 
patientsäkerhetsberättelse. 

Kommentar 

Kort kommentarantal möten medveerkande 

 
Deltagande på 
skolskötersketräffar 

 2022-08-24 2023-06-30 

Verksamhetschef deltar på de månadsvisa skolskötersketräffarna. Träffarna leds av medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska och utgår ifrån fastställ dagordning. 

 Deltagande på psykologträffar  2022-06-29 2023-06-30 

Verksamhetschef deltar på de månadsvisa psykologträffarna. Träffarna leds av psykologiskt ledningsansvarig 
skolpsykolog och utgår ifrån fastställ dagordning. 

Kvalitetssäkra processen för mottagande i grund- alternativt 

gymnasiesärskola 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Reviderad rutin för 
mottagande i grund- 
alternativt gymnasiesärskola 

  Hög  

Rutinen syftar till att vara ett stöd i arbetet med att avgöra målgruppstillhörighet och att säkerställa att beslut 
om mottagande i grundsärskola alternativt gymnasiesärskola utförs enligt gällande lagar och förordningar 

Kommentar 

Arbetet med rutinen påbörjades under våren och avslutades i september. 

 

Gemensam mall för 
pedagogisk bedömning inför 
mottagande i grund- 
alternativt gymnasiesärskola i 
DF 

  Hög  

Kommentar 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Arbetet påbörjades i maj och slutfördes i september. 

 

Rutinen implementerad i 
rektorsgrupp och 
professionsgrupper 

  Medel  

Rutinen är känd och tillgänglig. 

Kommentar 

Rutinen fastställdes i september och implementeringen startar därefter. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Revidera befintlig rutin och 
skicka på remiss till rektorer 
och professionsgrupper i 
augusti innan fastställande 

 2022-08-01 2022-09-30 

 
Förslaget skickas på remiss 
till rektorer och elevhälsan. 

 2022-08-18 2022-09-01 

 

Rutinen fastställs av skolchef 
efter korrigering utifrån 
inkomna synpunkter. 

 2022-09-14 2022-09-14 

 
Implementering av fastställd 
rutin 

 2022-09-19 2022-12-19 

Rutinen är känd och tillgänglig för personal inom utbildning Tierp. 
 
Verksamhetschef elevhälsa går igenom rutinen på rektorsmöte och på samtliga professionsträffar.  
 
Rutinen och tillhörande dokument finns publicerade på Teams/personal utbildning 

 
Planeringsmöte med Mats, 
Therese och Lotta i augusti 

 2022-06-28 2022-08-31 

 

Lotta och Therese arbetar 
fram ett förslag på gemensam 
mall och presenterar för 
specialpedagogiska gruppen. 

 2022-08-10 2022-09-19 

 
Fastställa mall och publicera 
på Teams 

 2022-09-19 2022-09-30 

 

Gå igenom reviderad rutin på 
rektorsmöte och 
professionsmöten under 
hösten. 

 2022-09-19 2022-12-19 

Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

Handlingsplan för 
suicidpreventivt arbete i 
Tierps kommun upprättad 

  Hög  

Kommentar 

Arbetet påbörjades under våren och planen fastställdes i september. 

 

Utbildningsplan för 
suicidpreventivt arbete i 
Tierps kommun upprättad 

  Hög  

Kommentar 

Arbetet påbörjades under våren och utbildningsplanen färdigställdes i september. 
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 

MHFA erbjuds medarbetare 
som möter personer i 
identifierade riskgrupper 

  Hög  

Mental Health First Aid (MHFA) är ett suicidpreventivt utbildningsprogram, Första hjälpen till psykisk hälsa.  
 
Tanken bakom utbildningsprogrammet är att ge kursdeltagaren kunskaper för att rycka in och ge en första hjälp 
tills den drabbade fått professionell hjälp. Syftet är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på 
så sätt minska fördomar och stigmatisering. Utbildningen är vetenskapligt granskad och utvärderad. 

Kommentar 

Utbildning erbjuds medarbetare i kommunen, start under våren 2022 och fortsättningsvis varje termin. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

MHFA för personal inom skola 
erbjuds i oktober och 
november. 

 2022-10-06 2022-11-09 

Kursen omfattar 14 h fördelat på fyra halvdagar och riktar sig till personal på högstadiet och gymnasiet. 

 

Deltagande i 
länsövergripande nätverk, två 
gånger/termin 

 2022-08-24 2023-05-31 

Samordnare för suicidprevention deltar tillsammans med närvårdsstrateg i länsövergripande nätverk, två 
gånger/termin för informations- och erfarenhetsutbyte. 

Kvalitetssäkra mottagande till kommunövergripande särskild 

undervisningsgrupp, Sirius 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Regelbundna 
styrgruppsmöten 

  Hög  

Kommentar 

För att kvalitetssäkra processen träffas styrgruppen för Sirius varje månad. 

 

Rutin för mottagande i 
kommunövergripande 
särskild undervisningsgrupp 
framtagen. 

  Medel  

Rutinen syftar till att vara ett stöd i arbetet med att säkerställa att beslut om mottagande i kommunövergripande 
särskild undervisningsgrupp utförs enligt gällande lagar och förordningar och utifrån ett likvärdigt perspektiv. 

Kommentar 

Under våren identifierades ett behov av att tydliggöra antagningsprocessen för den kommunövergripande 
särskilda undervisningsgruppen Sirius. Arbetet med att ta fram en tydlig rutin kommer att pågå under 
höstterminen 2022. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 Månadsvisa avstämningar  2022-08-11 2023-06-08 

Arbeta för en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa 

  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

 
Kommungemensam Barn- och 
elevhälsoplan upprättad 

  Hög  
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  Indikatorer Ansvarig SKA Utfall Mål 

Planen ger riktningen för ett hälsofrämjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbete och ska fungera 
tillsammans med en lokal plan som konkret beskriver arbetet på varje skolområde. 

Kommentar 

Planen är upprättad och fastställd i maj. 

 

Regelbundna 
professionsträffar med 
skolsköterskor, psykologer, 
kuratorer och 
specialpedagoger 

  Hög  

Professionsträffarna syftar till att skapa en likvärdighet på skolområdena och ett tillfälle till kollegialt lärande och 
erfarenhetsutbyte. 

 
Kuratorer för tidiga insatser 
på varje skolområde 

  Hög  

Kuratorerna ska verka iför att "glappet " mellan skola och socialtjänst minskar.  
 
Kuratorerna har ett uppdrag, i tätt samarbete med Individ- och familjeomsorg, att motivera barn och 
vårdnadshavare att söka hjälp och arbeta för att motverka stigma i att söka hjälp. 

Kommentar 

Kurator för tidiga insatser finns på varje skolområde. 

 

Förebyggande och främjande 
specialpedagogiskt arbete i 
forskar-lärarsamverkan med 
Uppsala universitet 

  Medel  

Syftet med utbildningsinsatsen är att den specialpedagogiska personalen ska utveckla kunskaper om sin 
yrkesroll, sina arbetsuppgifter samt om främjande och förebyggande arbete genom samtal. 

Kommentar 

Insatsen kommer att genomföras under läsåret 2022/2023. 

 

  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 

Planen presenteras för hela 
elevhälsan på gemensam 
studiedag 7 juni och fortsatt 
implementering på respektive 
skolområde under hösten 
2022. Karina följer upp arbetet 
på rektorsträffarna. 

 2022-06-13 2022-12-20 

 

Professionsträffar utifrån 
fastställd dagordning 
månadsvis. 

 2022-08-08 2023-05-29 

Dagordningar och minnesanteckningar för varje möte finns på Teams för respektive profession. 

 

Utbildningsinsats för nya 
kuratorer påbörjas 8/8 och 
fortsätter under hösten på 
professionsträffarna. 

 2022-08-08 2022-12-19 

Kuratorerna får en introduktion i skolans organisation, styrdokument och elevhälsans uppdrag vid terminsstart. 
Individ- och familjeomsorg presenterar sina verksamheter. 
 
På professionsträffarna under hösten kommer de olika verksamheterna och presenterar sig för 
kuratorsgruppen. 

 Forskar-lärarsamverkan  2022-09-16 2023-04-11 

Vid sju tillfällen träffar specialpedagogiska gruppen en forskare från Uppsala universitet. för ett 
utvecklingsarbete som syftar till att den specialpedagogiska personalen ska utveckla kunskaper om sin 
yrkesroll, sina arbetsuppgifter samt om främjande och förebyggande arbete genom samtal. Inläsning av viss 
litteratur, boken Förebygga skolsvårigheter, En handbok. (2021) av Maja Lindqvist, Lund: Studentlitteratur, 
köps in av huvudman. Utöver det forskningsartiklar som forskaren sänder till deltagarna.  
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  Aktiviteter Ansvarig SKA Startdatum Slutdatum 

 
Samtal om den inlästa litteraturen sker på seminarierna. Deltagarna kommer också att få i uppgift att hålla 
samtal med någon/några kollegor utifrån en lathund med handledningsfrågor som syftar till att 
kollegan/kollegorna hittar sitt/ sina svar genom samtalet.  
 
Under utbildningsdagarna kommer deltagarna att öva på samtalsstrukturen utifrån de saker de vill ta upp ifrån 
sina samtal som de har antecknat i en loggbok som de tar med sig till träffarna.  
 
Deltagarna ska också genomföra en observation i ett klassrum/i en barngrupp med fokus på lärmiljön och 
pedagogen samt ha ett efterföljande samtal med pedagogen utifrån den samtalsstruktur som deltagarna har 
övat på. Observationen sker under senare delen av utbildningsinsatsen när deltagarna har blivit lite mer vana 
med samtalsstrukturen. 
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Kommande års verksamhetsplan 

Nulägesbeskrivning 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 103 
Dnr KS/2022:396 

(KF) Förlängning av kommunala föreningsrådets reglemente 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för Reglemente för kommunalt föreningsråd 
till och med 2025-12-31 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 har Tierps kommun inrättat ett kommunalt föreningsråd. 
Rådet sammanträdde första gången 22 juni och har totalt haft 3 möten 
under året. Just nu pågår nomineringar inför kommande mandatperiod.  
 
Nuvarande styrdokument, Reglemente för kommunalt föreningsråd, 
slutar gälla 2022-12-31 och föreslås förlängas till och med 2025-12-31 
utan ändringar. En revidering av reglementet föreslås genomföras efter 
att föreningsrådet gjort en utvärdering av rådet och dess funktion. 
 
Beslutsmotivering 
Då representanter till rådet från föreningslivet kommer att väljas utifrån 
nuvarande reglemente bör samma reglemente gälla under kommande 
mandatperiod. 
 
I enighet med den Lokala överenskommelsen bör föreningsrådet själva 
vara med i processen att utforma hur föreningsrådets arbete ska se ut 
framöver, något som inte hunnits med under senaste halvåret. Tierps 
kommuns föreningsråd kommer att utvärderas av föreningsrådet själva 
och reglementet föreslås att revideras 2025, inför kommande ny 
mandatperiod. Vid behov kan dokumentet ändras tidigare. 
 
I nuläget pågår fortfarande en etablering av rådet och en 
informationsspridning om att föreningsrådet finns och att det är öppet för 
Tierps kommuns föreningar att nominera representanter från 
föreningslivet till rådets kommande mandatperiod. När de nya 
representanterna är på plats och har satt sig in i arbetet kan en utvärdering 
genomföras, denna kommer att ligga till grund för revideringen av 
reglementet. 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga har möjlighet att bli utsedda som representanter i 
föreningsrådet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Reglemente för kommunalt föreningsråd 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Kultur och fritid 
 Sekretariatet 

 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-31 KS/2022:926
  

  
   
  
    

 

Förlängning av reglemente för kommunalt föreningsråd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för Reglemente för kommunalt föreningsråd till 
och med 2025-12-31 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 har Tierps kommun inrättat ett kommunalt föreningsråd. Rådet 
sammanträdde första gången 22 juni och har totalt haft 3 möten under året. 
Just nu pågår nomineringar inför kommande mandatperiod.  
 
Nuvarande styrdokument, Reglemente för kommunalt föreningsråd, slutar 
gälla 2022-12-31 och föreslås förlängas till och med 2025-12-31 utan 
ändringar. En revidering av reglementet föreslås genomföras efter att 
föreningsrådet gjort en utvärdering av rådet och dess funktion. 
 
Beslutsmotivering 
Då representanter till rådet från föreningslivet kommer att väljas utifrån 
nuvarande reglemente bör samma reglemente gälla under kommande 
mandatperiod. 
 
I enighet med den Lokala överenskommelsen bör föreningsrådet själva 
vara med i processen att utforma hur föreningsrådets arbete ska se ut 
framöver, något som inte hunnits med under senaste halvåret. Tierps 
kommuns föreningsråd kommer att utvärderas av föreningsrådet själva och 
reglementet föreslås att revideras 2025, inför kommande ny mandatperiod. 
Vid behov kan dokumentet ändras tidigare. 
 
I nuläget pågår fortfarande en etablering av rådet och en 
informationsspridning om att föreningsrådet finns och att det är öppet för 
Tierps kommuns föreningar att nominera representanter från föreningslivet 
till rådets kommande mandatperiod. När de nya representanterna är på 
plats och har satt sig in i arbetet kan en utvärdering genomföras, denna 
kommer att ligga till grund för revideringen av reglementet. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga har möjlighet att bli utsedda som representanter i 
föreningsrådet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Reglemente för kommunalt föreningsråd 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Kultur och fritid 
 Sekretariatet 

 
I tjänsten  
 
Kristina Hadziresic 
Verksamhetschef 
Kultur och fritid 
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Inledning 
Tierps kommun ska arbeta för att öka samverkan med civilsamhället. Det krävs för 
att skapa ett mer hållbart och inkluderande samhälle för alla i enlighet med Agenda 
2030. Principen om dialog och tillgänglighet i den lokala överenskommelsen mellan 
Tierps kommun och civilsamhället innebär att en kontinuerlig och öppen dialog 
mellan parterna är avgörande för att vi tillsammans ska kunna arbeta för 
kommuninvånarnas bästa. All dialog ska kännetecknas av ömsesidigt respekt, 
ödmjukhet och förståelse för parternas olika roller. Dialog om gemensamma 
utmaningar ska vara lösningsfokuserad och konstruktiv. 

Föreningsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för civilsamhället och kommunens styrelser och 
utskott.  

Syfte 
Syftet med det kommunala föreningsrådet är att 

 verka för att principerna och åtagandena i den lokala överenskommelsen 
efterföljs av alla parter 

 verka för ett starkt föreningsliv i hela Tierps kommun 
 främja en långsiktig och hållbar utveckling av föreningslivet i Tierps 

kommun  
 förstärka inflytandet i frågor som gäller föreningar 
 vara remissorgan i frågor som berör föreningslivet 
 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning i frågor som rör 

föreningar 

Arbetsuppgifter  
Kommunens företrädare skall informera om relevanta processer och 
utvecklingsplaner som berör föreningslivet. Synpunkter ska inhämtas i ett så tidigt 
skede som möjligt så att rådet har möjlighet att påverka processer och 
utvecklingsplaner. 

Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. Rådet kan också arbeta för utveckling av kommunens serviceutbud 
gentemot föreningar. Rådets representanter är företrädare och röstbärare för 
föreningslivet i kommunen som helhet och har till uppgift att vara goda 
ambassadörer för Tierps kommun som geografiskt område.  

Tierps kommuns föreningsråd har till uppgift att  

 väcka frågor inför rådets sammanträden som är relevanta för föreningslivet i 
kommunen som helhet  

 yttra sig i ärenden som remitteras till föreningsrådet  
 främja samarbete mellan kommunen, föreningslivet och andra aktörer, 

exempelvis det lokala näringslivet  
 om möjligt, vara medarrangörer av aktiviteter som initieras av 

föreningsrådet 
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Rådets sammansättning 
Kommunala föreningsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser tre (3) kommunala representanter bland de förtroendevalda 
till föreningsrådet. Tjänstepersoner samt externa aktörer kan adjungeras till rådet.  

Organisationer för föreningar som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom Tierps kommun ska efter beslut i kommunstyrelsen finnas 
representerade i föreningsrådet. I de fall flera lokala föreningar inom samma 
riksorganisation finns i Tierps kommun ska en gemensam nominering göras. 

Representanter utses med fördelning enligt följande: 
3 ledamöter från idrottsföreningar samt 3 ersättare  
2 ledamöter från kulturföreningar samt 2 ersättare  
3 ledamöter från övriga föreningar samt 3 ersättare  

I nominering av representanter ska föreningarna eftersträva geografisk 
representation. Vid val av representanter till föreningsrådet ska jämlik och jämställd 
representation eftersträvas. Föreningsrådets ledamöter är en länk mellan 
föreningslivet och Tierps kommun. Ledamöterna representerar hela föreningslivet 
och har ett ansvar för samverkan och återkoppling gentemot andra föreningar. 
 
Organisationerna som ingår i det kommunala föreningsrådet ska före den 1 
november, inför ny mandatperiod, lämna förslag på ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen. 

Organisation och arbetsformer  
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de kommunala representanterna. 
Föreningsrådet utser vice ordförande bland företrädarna från föreningarna. Till 
sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteperson. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 
dagordning till rådets sammanträden. 

Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och till rådets 
ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Ersättare har endast närvarorätt 
då en ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet. 

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från föreningarna. 
Protokollsutdrag delges dem som är berörda av protokollintagna beslut. Fullständigt 
protokoll delges i kommunstyrelsen via kommunens hemsida. 
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Arvode och ersättning 
Föreningarnas ledamöter och ersättare får arvode enligt reglemente Ersättning till 
Tierps kommuns förtroendevalda.  

Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala föreningsrådet eller 
kommunstyrelsen.  

Fastställelse 
Reglemente för kommunala föreningsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 104 
Dnr KS/2022:915 

(KF) Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun med förslagna 
revideringar, samt  
 
att Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun beslutade i  
kommunstyrelsen § 138/2021 2021-06-08 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Tierps 
kommun har behovet av revideringar inom paragraf 14 Fyrverkeri och 
andra pyrotekniska varor uppmärksammats. 
 
Den förslagna revideringen begränsar tillåtna tider och platser för 
användning av pyrotekniska varor. Revideringen syftar till att komma till 
rätta med den nuvarande problematiken där fyrverkerier skjuts inom 
tätbebyggda områden och resulterar i förhöjd brandrisk, påverkan på 
ljudmiljön och husdjur som far illa och är en förtydning av paragrafen.  
 
Den nya skrivelsen lyder: 
 
14 § Användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är 

förbjuden inom detaljplanelagt område inom hela kommunen alla 
dagar utom från kl. 20.00 på valborgsmässoafton och nyårsafton 
samt därpå följande dag till kl. 02.00. På nyårsafton och 
valborgsmässoafton gäller dock de generella reglerna i 3 kap. 7 § 
ordningslagen (1993:1617), som säger att Polismyndighetens 
tillstånd krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, 
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 
skada på eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
 
Detaljplanelagt område i Tierps kommun finns att ta del av på 
hemsidan under Bo, trafik och miljö - Samhällsplanering och 
byggprojekt - Detaljplaner och områdesbestämmelser - Gällande 
detaljplaner. 
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Det är alltid förbjudet att använda alla sorters pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från Tierps vårdcentral. 

 
Kommunens beslut att anta lokala ordningsföreskrifter anmäls 
omedelbart till länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen. 
Länsstyrelsen ska enligt detta lagrum upphäva en föreskrift som strider 
mot lagen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland 
annat att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket 
även gynnar barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland 
annat att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket 
även gynnar barn och unga. 
 
Protokollsanteckning  
Joakim Larsson (SD) inkommer med en protokollsanteckning: 
 
”Det är min uppfattning att de lokala ordningsföreskrifterna ska innehålla 
en skrivning om tiggeriförbud” 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Revidering av Lokala ordningsföreskrifter  
 Lokala ordningsföreskrifter reviderade 

 
Beslutet skickas till 

 Säkerhetschef/Säkerhetssamordnare  
 Chef KSU 
 Länsstyrelsen Uppsala län. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun med förslagna 
revideringar, samt  
 
att Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun beslutade i  
kommunstyrelsen § 138/2021 2021-06-08 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Tierps 
kommun har behovet av revideringar inom paragraf 14 Fyrverkeri och 
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rätta med den nuvarande problematiken där fyrverkerier skjuts inom 
tätbebyggda områden och resulterar i förhöjd brandrisk, påverkan på 
ljudmiljön och husdjur som far illa och är en förtydning av paragrafen.  
 
Den nya skrivelsen lyder: 
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Det är alltid förbjudet att använda alla sorters pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från Tierps vårdcentral. 

 
Kommunens beslut att anta lokala ordningsföreskrifter anmäls omedelbart 
till länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen. Länsstyrelsen 
ska enligt detta lagrum upphäva en föreskrift som strider mot lagen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland annat 
att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket även 
gynnar barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland annat 
att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket även 
gynnar barn och unga. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Revidering av Lokala ordningsföreskrifter  
 Lokala ordningsföreskrifter reviderade 

 
Beslutet skickas till 

 Säkerhetschef/Säkerhetssamordnare  
 Chef KSU 
 Länsstyrelsen Uppsala län. 

 
I tjänsten  
 
Mathiaz Boström 
Säkerhetschef/Säkerhetssamordnare 
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Inledning 

Bakgrund 
Ordningslagen beskriver regler om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
och gäller i hela Sverige. Lokala ordningsföreskrifter ger kommunen rätt att 
närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats. 
 
Föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige med stöd av Förordning 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen. 
 
Kommunens föreskrifter gäller på samma sätt som övriga lagar. Det betyder att 
kommuninvånare och besökare är skyldiga att känna till och följa föreskrifterna och 
brott mot dem kan medföra straff. 

Syfte 
Tierps kommun verkar för en trygg och säker miljö att vistas i för alla. Lokala 
ordningsföreskrifterna är ett sätt att komma till rätta med ordningsstörande 
aktiviteter som inte regleras i ordningslagen.  

Omfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen. Ordningsföreskrifter 
gäller i en enskild kommun.  

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 
Tierps kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 

 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Tierps kommun ska upprätthållas. 
Bestämmelserna i 14 § har tills syfte att hindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av pyrotekniska varor. 
 

2 § Föreskrifterna tillämpas på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 
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3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dess föreskrifter ska med stöd 
av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med 
offentlig plats: 

 
Idrotts- och sportplatser upplåtna och tillgängliga för allmänheten, särskilt 
iordningställda platser för friluftsliv och rekreation, badplatser och 
lekplatser, allmänna begravningsplatser och i den mån allmänheten äger 
tillträde, skolgårdar - förtecknade i bilagorna 1 och 2. 

 
Järnvägsområde inklusive perronger och väntsalar under tid och inom 
område som allmänheten har tillträde till. 

 
Allmän försäljningsplats är den närmast järnvägen belägna hälften av den 
asfalterade ytan av Stora Salutorget i Tierps köping, torget i Örbyhus, torget 
i Skärplinge och affärscentrum i Söderfors. För områden som kommunen 
har upplåtit till torghandel gäller dessutom kommunens föreskrifter om 
torghandel – torghandelsstadgan. 

Lastning av varor m.m. 

4 §  Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig 
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläcknings- utrustningar, utrymningsvägar och handikapparkeringar 
eller andra handikappanordningar    blockeras eller att räddningstjänsten 
hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 

5 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till 
att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. 

Störande buller 

6 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte äga rum mellan kl. 22.00 och kl. 
07.00 utan polismyndighetens tillstånd. 

Container 

7 § Ägare eller nyttjanderättshavare till en container som ska ställas upp på en 
offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
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Container får ej placeras så utrymning av byggnad försvåras. Öppen 
container innehållande brännbart material får ej placeras närmare än 6 meter 
från fasad. 

Adressnummerskyltar 

8 § Varje fastighet som tilldelas adressnummer ska vara försedd med adress och 
nummerskylt. Det är fastighetsägarens ansvar att på egen bekostnad anskaffa 
och sätta upp adressnummerskylt samt se till att skylten hålls i sådant skick 
att den med lätthet kan läsas. Nummerskylt ska vara uppsatt mot den väg 
som avses med adressen. 

Markiser, flaggor och skyltar 

9 §  Markiser, flaggor, skyltar eller annan fast reklamanordning får inte sättas 
upp så att dess underkant skjuter ut över allmän plats på lägre höjd över 
marken än 3,2 meter eller så att någon del därav skjuter utanför gång- eller 
cykelbana på lägre höjd över marken än 4,5 meter. 
 
Trottoarpratare och andra typer av skyltar får heller inte placeras på 
gångbana eller trottoar på ett sådant sätt att framkomligheten försvåras för 
främst personer med funktionsnedsättning eller så att de kan medföra risk 
för personskada. De får heller inte skymma vägmärken eller signaler. 
Markiser, skyltar och flaggor får inte sättas upp på belysningsstolpar. 

 
Uppsättning av skyltar kräver bygglov och polistillstånd enligt upplåtelse av 
offentlig plats enligt ordningslagen. 

Affischering 

10 § Anslag och affischer m.m. får inte sättas upp på träd. 
 

Affischer, annonser, klistermärken eller liknande anslag får inte utan 
tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot eller är belägna på offentlig plats. 

 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden, som avser näringsidkarens rörelse, på byggnad i vilken 
rörelsen är inrymd. 

Uppsättande av banderoller, dekorationer och reklamanordningar 

11 § Tillstånd krävs av polismyndighet för att sätta upp banderoller, dekorationer 
och reklamanordning över eller på ett sådant sätt att de riktas mot offentlig 
plats. 
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Högtalarutsändning 

12 §  Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentlig plats (se §§ 2 och 3 i dessa ordningsföreskrifter), får 
inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Marschaller, facklor samt vedkorgar 

13 § Öppen eld får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats. Marschaller får inte 
placeras direkt på marken utan ska placeras i hållare. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

14 § Användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är förbjuden 
inom detaljplanelagt område inom hela kommunen alla dagar utom från kl. 
20.00 på valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 
02.00. På nyårsafton och valborgsmässoafton gäller dock de generella 
reglerna i 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617), som säger att 
Polismyndighetens tillstånd krävs om användningen med hänsyn till 
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 
skada på eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
 
Detaljplanelagt område i Tierps kommun finns att ta del av på hemsidan 
under Bo, trafik och miljö - Samhällsplanering och byggprojekt - 
Detaljplaner och områdesbestämmelser - Gällande detaljplaner. 
 
Det är alltid förbjudet att använda alla sorters pyrotekniska varor närmare än 
200 meter från Tierps vårdcentral. 

Luft och fjädervapen m.m. 

15 § Luftvapen, fjädervapen och paintbollvapen får inte användas utomhus inom 
detaljplanelagt område utan polismyndighetens tillstånd. 

Camping 

16 § Inom område som upplåtes för fritidsändamål eller till allmänt förfogande, 
får camping äga rum endast på de platser och under de tider som bestäms av 
kommunen. 

Hundar 

17 § Under vistelse på offentlig plats ska hund hållas under tillsyn. Hundens 
ägare, eller den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande är 
ansvarig för: 
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- att hunden är kopplad på idrottsplatser, campingplatser och 
försäljningsplatser medan torghandel pågår 

- att hunden inte uppehåller sig inom sådana badplatser och skolgårdar 
som upplåtits till allmänt förfogande eller på allmänna 
begravningsplatser och kyrkogårdar 

- Hund är tillåten endast på badplatser om det specifikt finns uppmärkt 
område där hundar får vistas  

- att hunden inte förorenar eller skadar park eller planteringar 
- att tik under löptid utomhus ska hållas kopplad eller vara inom inhägnat 

område 
- att hund som inte är kopplad ska vara försedd med halsband där ägarens 

namn, adress och telefonnummer finns angivet 
- att plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig och placera 

den förslutna orenligheten i avsedd behållare eller papperskorg 
 

Undantag gäller för hund i polistjänst, certifierad assistanshund, eller hund 
under utbildning, iförda tjänstetecken eller hund för vilken 
polismyndigheten medgivit särskilt undantag. 

 
Hund som påträffas lös, under omständigheter som strider mot vad som 
stadgas i denna paragraf, får omhändertas av polisman och om det inte går 
att finna uppgifter om ägaren eller innehavaren, förs hunden till hundstall. 
Om ägaren eller innehavaren inte har återhämtat hunden och ersatt kostnader 
för dess upptagande och vård inom 7 dagar, beslutar polismyndigheten om 
fortsatt förfarande. 

 
Om tillsyn över hundar är i övrigt stadgat i lag om tillsyn över hundar och 
katter. (2007:1150) 

Förtäring av alkohol 

18 §  Drycker med en alkoholhalt på över 2,25 volymprocent får inte förtäras på 
offentlig plats under andra förhållanden än i samband med tillåten servering. 
I kommunen är förtäring förbjuden: 

 
a) inom områden i Tierps köping i enlighet med kartbilaga A 

 
b) inom områden i Söderfors samhälle i enlighet med kartbilaga B 

 
c) inom områden i Örbyhus samhälle i enlighet med kartbilaga C 

 
d) inom områden i Karlholmsbruk samhälle i enlighet med kartbilaga D 

 
e) inom områden i Skärplinge samhälle i enlighet med kartbilaga E. 

Nyttjande av motionsspår och anlagda skidspår 

19 §  Det är inte tillåtet att leda eller rida häst i anlagda motionsspår (bilaga 2). 
Löpning och promenader samt framförande av häst och hund är inte tillåtet i 
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de preparerade skidspår samt skatebädd som anläggs längs motionsspåren 
(bilaga 2). Förbjud av cykling i motionsspår kan tas av föreningar som har 
motionsspår och av ansvarig för de kommunala spåren.  

Yttranden 

20 § Att avgiva yttrande enligt ordningslagen och denna ordningsstadga 
ankommer på: 

 
a) utskottet samhällsbyggnad såvitt avser tillställningar och liknande 

 
b) kommunstyrelsen i övriga fall. 

Avgift för att använda offentlig plats 

21 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

22 § Den som uppsåtligen bryter mot någon av dessa föreskrifter döms till 
penningböter enligt 3 kap 22 § 2 st. ordningslagen. 

 
I ordningslagen finns bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
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Bilaga 1 Lekplatser/skolgårdar i Tierps kommun 
 
Tierps köping  
Aspenskolan, Palmgatan  
Centralskolan, Skolgatan  
Hemgårdsvägen  
Högbergsskolan, Palmgatan  
Kronplan 
Mattisborgen  
Ostronvägen  
Rådjursvägen  
Fiskvägen  
Skatvägen 
Smedsgränd- Jans gränd  
Åkervägen 
 
Månkarbo 
Illmårdsbergsvägen  
Tallbacksskolan, Gunnarsbovägen 
 
Kyrkbyn  
Onstavägen/Pilvägen  
Kyrkskolan, Backbrovägen 
 
Mehedeby 
Blåbärsvägen 
Mehede skola, Läsvägen 
 
Söderfors 
Bruksskolan, Tamms väg  
Nygatan 
Smedsvägen  
Västermalmsvägen/Ankarströms-
vägen 
 

Örbyhus  
Hornkroken 
Kvarnparken  
Örbyhus skola 
 
Tobo  
Idrottsvägen  
Radhusvägen 
 
Karlholmsbruk  
Björkängsskolan, Korsnäsvägen  
Skogsbovägen 
Skällstigen 
 
Skärplinge 
Kvarnvägen 
Ol-Andersskolan, Sätravägen  
Vinkelvägen 
 
Hållnäs 
Hållnäs skola 
 
Vendel 
Vendels skola 
 



11 

Bilaga 2 Idrottsplatser, naturbad, tempererade bad, 
campingplatser, naturreservat, begravningsplatser samt motions- 
och skidspår i Tierps kommun 
 
 
Idrottsplatser 
Sjukarby ridanläggning  
Skärplinge IB/ES, Sätravallen 
Söderfors IP, Bruksvallen  
Tierp IP, Vegavallen 
 
Naturbadplatser  
Dalälven, Mehedeby Djupöbadet, 
Karlholm Havsbad, Ängskär 
Lövstabukten, Fagerviken 
Södra bruksdammen, Lövstabruk 
Trollsjön, Tierp 
Tämnarån, Ubblixbo  
Tämnarån, Ullfors 
 
Tempererade bad  
Aspenbadet, Tierp  
Björkängsbadet, Karlholm  
Rörholmsbadet, Söderfors 
Vendelbadet, Örbyhus 
 
Campingplatser  
Rörholmsbadet med camping 
Ängskärs havsbad och camping 
 
Naturreservat 
Iggelbo

Begravningsplatser 
Hållnäs kyrka 
Lövstabruk kyrka (Spjutbo) 
Nathanaelkyrkan 
Söderfors kyrka  
Tegelsmora kyrka  
Tierps kyrka  
Tolfta kyrka  
Vendels kyrka  
Västlands kyrka  
Österlövsta kyrka 
 
Motions- och skidspår 
Karlholm  
Mehedeby  
Månkarbo  
Skärplinge  
Strömsberg  
Söderfors  
Tierp 
Tobo  
Vavd  
Vendel  
Örbyhus 
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Bilaga A 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 

Områden med förbud 
mot alkoholförtäring 
Bilaga A 2007-06-26 

 
Tätort: Tierps köping 
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Bilaga B 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 

Områden med förbud 
mot alkoholförtäring 
Bilaga B 2007-06-26 

 
Tätort: Söderfors 
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Bilaga C 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 
Områden med förbud mot alkoholförtäring 

Bilaga C 2007-06-26 

 
Tätort: Örbyhus 
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Bilaga D 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 
Områden med förbud mot alkoholförtäring 

Bilaga D 2007-06-26 

 
Tätort: Karlholmsbruk 
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Bilaga E 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 
Områden med förbud mot alkoholförtäring 

Bilaga E 2007-06-26

 
Tätort: Skärplinge 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 105 
Dnr KS/2022:850 

(KF) Reglemente för revisorerna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för revisorerna att gälla från och med den 1 januari 
2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade § 67/2022 om revidering av befintlig 
utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga politiska 
organisationen i övrigt. Utifrån beslutet skulle samtliga berörda 
styrdokument revideras. Som en följd av detta behövs revideringar i 
reglemente för revisorerna. 
 
Revideringarna avser 5 § och 6 § i reglementet. 
 

Ny lydelse: Bland kommunens revisorer utser fullmäktige två 
ordinarie lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag. Till 
kommunala stiftelser utser fullmäktige revisorer med suppleanter 
i det antal som fastställs för varje enskild stiftelse. 

Tidigare lydelse: Bland kommunens revisorer utser fullmäktige 
lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag 
och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal 
som fastställs för varje enskilt bolag och stiftelse. 

 
Ny lydelse: Ordförande ska hämtas ur något av de partier i 
fullmäktige som inte ingår i en styrande samverkan. Vice 
ordförande utses av de partier som ingår i en styrande samverkan i 
fullmäktige. 

Tidigare lydelse: Ordförande ska hämtas ut minoritetens partier i 
fullmäktige. 

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



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för revisorerna 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-13 KS/2022:850
  

  
   
  
    

 

Reglemente för revisorerna 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för revisorerna att gälla från och med den 1 januari 
2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade § 67/2022 om revidering av befintlig 
utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga politiska 
organisationen i övrigt. Utifrån beslutet skulle samtliga berörda 
styrdokument revideras. Som en följd av detta behövs revideringar i 
reglemente för revisorerna. 
 
Revideringarna avser 5 § och 6 § i reglementet. 
 

Ny lydelse: Bland kommunens revisorer utser fullmäktige två 
ordinarie lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag. Till 
kommunala stiftelser utser fullmäktige revisorer med suppleanter i 
det antal som fastställs för varje enskild stiftelse. 

Tidigare lydelse: Bland kommunens revisorer utser fullmäktige 
lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och 
revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställs för varje enskilt bolag och stiftelse. 

 
Ny lydelse: Ordförande ska hämtas ur något av de partier i 
fullmäktige som inte ingår i en styrande samverkan. Vice 
ordförande utses av de partier som ingår i en styrande samverkan i 
fullmäktige. 

Tidigare lydelse: Ordförande ska hämtas ut minoritetens partier i 
fullmäktige. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för revisorerna 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Ledningsstöd 
 
I tjänsten  
 
Louise Pettersson 
Utvecklare/Utredare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Revisorernas uppdrag och formella reglering 

Roll och uppdrag 
1 §  De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) 

är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för 
granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 
nämnder, fullmäktigeberedningar, bolag och stiftelser. Att vara revisor och 
lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och 
kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed 
en viktig funktion i det lokala självstyret. Revisionen kan skänka legitimitet 
och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och 
nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till 
förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om 
verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de 
politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja 
arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och 
lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas 
eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisions-
berättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i 
bolag och stiftelse – med granskningsrapporter och revisionsberättelser. 

Formell reglering  
2 §  För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta 

reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala bolag. Den 
kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för 
revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer, till exempel 
stiftelselagen.  

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda 
principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna 
när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet 
utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i 
kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkat och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”1 
från Sveriges Kommuner och Regioner. 

 
1 Källa: SKL (2018). God revisionssed i kommunal verksamhet 2018. Stockholm: Sveriges 
Kommuner och Landsting (numera Sveriges Kommuner och Regioner). 
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När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga 
delar också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och 
kommunens nämndreglemente. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i 
offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 
sekretesslagen, förvaltningslagen, dataskyddsförordningen, lagen om 
offentlig upphandling m.fl. Revisorerna ska även följa 
kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur regleras av 
speciallagstiftning. Revisorerna behöver därför även vara orienterade inom 
denna lagstiftning för att ha insikt om hur de styr och påverkar de organ som 
revisorerna granskar. 

Revisorernas antal och organisation 

Antal revisorer 
3 § Efter allmänna val utses av fullmäktige fem revisorer för en mandatperiod.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på annat sätt upphör under 
mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

Organisation 
4 § Varje revisor är självständig. Enligt god redovisningssed samverkar 

revisorerna med hela granskningsarbetet i en samlad revision. 

Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens bolag och stiftelser 
5 §  Bland kommunens revisorer utser fullmäktige två ordinarie 

lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag. Till kommunala stiftelser 
utser fullmäktige revisorer med suppleanter i det antal som fastställs för 
varje enskild stiftelse. 

Ordförande 
6 §  Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och 

en vice ordförande. Ordförande är sammankallande och leder gemensamma 
sammankomster och sammanträden.  

Ordförande ska hämtas ur något av de partier i fullmäktige som inte ingår i 
en styrande samverkan. Vice ordförande utses av de partier som ingår i en 
styrande samverkan i fullmäktige. 

Uppdragstid 
7 §  Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört 

när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av 
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det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året 
i mandatperioden inleds därför med dubbla revisionsgrupper. 

Tillkommande uppdrag 
8 §  Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till 

kommunen lämnade donationsstiftelser. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

Sakkunniga biträden 
9 §  Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga2 till sin 

granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt 
god revisionssed.  

Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling av 
sakkunniga. Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för 
upphandling.  

Sakkunnigas rätt till upplysningar 
10 §  Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om 

revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

Revisorernas budget 
11 §  Revisorerna gör framställning om budget till kommunfullmäktiges 

presidium i den ordning som presidiet bestämmer. Under det första året i 
mandatperioden, då revisorerna arbetar med dubbla grupper revisorer är 
kostnaderna för revisorerna högre, vilket innebär att budgeten måste utökas 
särskilt för det året. 

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorerna, 
lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i fonder och 
stiftelser. 

Fullmäktige beslutar om budget för revisorerna. Budgeten ska utgöra en 
särskild budgetpost, skild från kommunstyrelsens budget. 

 
2 Sakkunnig används för yrkesrevisor eller annan specialist som biträder förtroendevalda 
revisorer/lekmannarevisorer, dvs. arbetar på deras uppdrag. Källa: SKL (2018). God revisionssed i 
kommunal verksamhet 2018. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges 
Kommuner och Regioner). 
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Lekmannarevisorernas budget 
12 § Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisionen och av fullmäktige 

utsedda revisorer i stiftelser. Särskilda revisionsinsatser bekostas av berörda 
bolag. 

Revisorernas förvaltningsbeslut 
13 §  För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder 

revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 

Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 
14 §  Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges 

presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för 
denna granskning. 

Revisorernas arbetsformer 

Revisorernas sammankomster och sammanträden 
15 §  Ordförande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och 

till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger 
tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. Revisorerna 
får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

Revisorer får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller 
sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta 
till ordförande som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast 
ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt att alla 
närvarande kan se och höra varandra på lika villkor. 

Minnesanteckningar 
16 §  Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 

granskningsarbetet. Ordförande ansvarar för att anteckningar upprättas. 

Protokoll 
17 §  De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i 

protokoll. Ordförande ansvarar för att protokoll upprättas.  

Protokollet justeras av ordförande och vice ordförande. Revisorerna kan 
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan den justeras. 



8 

Skrivelse från revisorerna 
18 §  Varje revisor är självständig i sitt granskningsuppdrag och kan själv 

bestämma om skrivelser med anledning av granskningsarbetet. En skrivelse 
(eller motsvarande) i samtliga revisorernas namn i granskningsarbetet 
fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas 
av ordförande och vice ordförande. 

Revisorerna och fullmäktige 

Revisorerna och fullmäktiges presidium 
19 §  Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, 

minst två gånger per år. 

Revisorerna och fullmäktige 
20 §  Revisorerna har en stående punkt på fullmäktiges sammanträden vid vilken 

revisorerna kan informera om revisionens arbete och resultat. I ärenden som 
avser och berör revision har revisionen rätt att yttra sig till och i fullmäktige. 

Revisorernas initiativrätt och rapportering 
21 §  Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin 

granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. 
Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. 

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av 
sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar 
för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.  

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit 
misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän 
förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar 
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till 
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp 
till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. 

Revisorernas rapportering 

Löpande rapportering i fullmäktige 
22 §  Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under 

året. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från 
revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är 
avslutad. 
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Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska 
fogas till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter 
som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till 
revisionsberättelsen. 

Utlåtanden om delårsrapport 
23 §  Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport ska 

lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktiges presidium 
bestämmer. 

Revisionsberättelse 
24 §  Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 

fullmäktiges presidium bestämmer. Till revisionsberättelsen fogas en 
sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning. 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorer 
25 §  Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid 

den tidpunkt som fullmäktiges presidium bestämmer. 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga 

Personuppgiftsansvar 
26 §  Revisorerna är personuppgiftsansvariga för den behandling av 

personuppgifter som sker inom revisionens verksamhet och utser 
dataskyddsombud. 

Revisorernas arkiv 

Arkivvård 
27 §  För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 

kommunen fastställt arkivreglemente. 
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§ 106 
Dnr KS/2022:599 

(KF) Reglemente - Uppdragsbeskrivning kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare från och med 1 januari 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med reglementet är att förtydliga för förtroendevalda, 
tjänstepersoner och medborgare vilka uppgifter och mandat som ingår i 
arbetsområdena för finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.  
Reglementets giltighetstid går ut 2022-12-31, därav behöver det 
uppdateras. Ändringar som gjorts framgår i beslutsunderlaget 
Revideringar i Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens verksamheter 
ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och 

gruppledare  
 Revideringar i Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, 

oppositionsråd och gruppledare 
 
Beslutet skickas till 

 Chef kvalitet och strategisk utveckling  
 Utredare/utvecklare  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-10 KS/2022:599
  

  
   
  
    

 

Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare från och med 1 januari 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med reglementet är att förtydliga för förtroendevalda, 
tjänstepersoner och medborgare vilka uppgifter och mandat som ingår i 
arbetsområdena för finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.  
Reglementets giltighetstid går ut 2022-12-31, därav behöver det 
uppdateras. Ändringar som gjorts framgår i beslutsunderlaget Revideringar 
i Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och 

gruppledare  
 Revideringar i Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, 

oppositionsråd och gruppledare 
 
Beslutet skickas till 

 Chef kvalitet och strategisk utveckling  
 Utredare/utvecklare  
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I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Utvecklare/Utredare 
GS Kvalitet och strategisk utveckling 
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Inledning 

I Tierps kommun väljs ett finanskommunalråd och ett oppositionsråd. Därutöver 
utses också en gruppledare för respektive parti i kommunfullmäktige. 
Finanskommunalråd och oppositionsråd fullgör gruppledarens uppgifter för den 
egna partigruppen.  
 
Syftet med detta reglemente är att förtydliga för förtroendevalda, tjänstepersoner 
och medborgare vilka uppgifter och mandat som ingår i arbetsområdena för 
finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.  
 
Finanskommunalrådet, oppositionsrådet och gruppledares arbete och 
ansvarsområde styrs, utöver denna uppdragsbeskrivning, genom reglemente för 
kommunstyrelsen, arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar samt 
Kommunallagen. Ersättningar och villkor runt ersättningar regleras i Ersättning till 
Tierps kommun förtroendevalda.  

 
Finanskommunalråd 
1 §   

a) Finanskommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande (KSO), 
företräder den styrande koalitionen i kommunen.  
 

b) Finanskommunalrådet ska aktivt arbeta för kommunens bästa, säkerställa att 
demokratin efterlevs och verka för alla partier och representanters lika 
värde. 

 
c) Kommunalråd väljs för en tid motsvarande hela mandatperioden.  

 
d) Finanskommunalrådet ansvarar för ledning och samordning av 

kommunstyrelsens verksamhet i samråd med kommundirektören. I 
uppdraget ingår beredning och föredragning av ärenden som faller inom 
ansvarsområdet, beslutsfattande enligt fastställd delegationsordning samt 
representation av Tierps kommun i officiella sammanhang.  

 
e) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i den styrande 

koalitionen saknar representation eller insyn svarar finanskommunalrådet 
för att vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare. 

f) I officiella sammanhang företräder finanskommunalrådet Tierps kommun. 
Vid representation ska finanskommunalrådet i sin roll företräda den 
politiska linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige. I 
händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda kommunen 
vid ett specifikt tillfälle ska ansvaret delegeras enligt följande prioritering: 
1) kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, 2) den som finanskommunalrådet 
beslutar.  

g) I övrigt fullgöra uppgifter som kommunstyrelsens ordförande i enlighet med 
Kommunallagen.  
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Oppositionsråd 
2 §  

a) Oppositionsrådet ansvarar för samordningen av kontakterna mellan den 
styrande koalitionen och oppositionspartierna.  
 

b) Oppositionsrådet ska aktivt arbeta för kommunens bästa, säkerställa att 
demokratin efterlevs och verka för alla partier och representanters lika 
värde. 

 
c) Kommunalråd väljs för en tid motsvarande hela mandatperioden. 

 
d) Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn och möjlighet att 

bedriva oppositionsarbete. Oppositionsrådet ska vara demokratins 
kvalitetssäkring genom att säkerställa att den styrande koalitionen följer de 
demokratiska spelreglerna.   
 

e) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar 
representation eller insyn svarar oppositionsrådet för att vidarebefordra 
relevant information till berörda gruppledare. 

f) Vid representation i officiella sammanhang företräder oppositionsrådet 
Tierps kommun. Detta innebär att i sin roll företräda den politiska linje och 
värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige.  

Gruppledare 
3 §  
 

a) Alla partier representerade i kommunfullmäktige utser en gruppledare för 
det egna partiet. Innehar partiet finanskommunalrådspost eller 
oppositionsrådspost fullgör dessa gruppledarens uppgifter för den egna 
partigruppen.  
 

b) Gruppledaren är partiets kontaktperson gentemot kommunen. 
 

c) Gruppledare utses av det egna partiet enligt egna rutiner.  
 

d) Det åligger gruppledare att delta i påkallade gruppledarträffar.  
 

e) Vid gruppledarens frånvaro övergår ansvaret tillfälligt till annan av partiet 
utsedd ledamot representerad i fullmäktige. Vid längre frånvaro kan partiet 
utse tidsbegränsad ny gruppledare.  
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Närvarorätt 
4 §   
 

a) Finanskommunalråd och oppositionsråd äger rätt att närvara vid 
sammanträde med beredningar under KF och KS (exempelvis vid 
demokratiberedningens möten), nämnd, styrelse eller utskott med undantag 
för ärenden som utgör myndighetsutövning.  

 
 
 
 



Revideringar i Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare 
 

Övergripande:  

- Reglementet har strukturerats om. Viss text har flyttats till andra rubriker.  
- Språket har förenklats.  
- Begreppet kommunalråd har genomgående ändrats till finanskommunalråd för att tydliggöra 

skillnaden mellan de olika typerna av kommunalråd.  

Under respektive rubrik har följande ändringar gjorts:  

Inledning 

- Den tidigare rubriken Sammanfattning har ändrats till Inledning, eftersom ett så pass kort 
reglemente inte behöver sammanfattas. Stycken som tidigare fanns under rubriken 
sammanfattning har i stället flyttats till respektive rubrik de berör det vill säga rubrikerna 
finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.  

- Inledningen beskriver syftet med reglementet. Det konstateras också att arbetet för 
finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare, utöver denna uppdragsbeskrivning, styrs 
genom reglemente för kommunstyrelsen, arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar samt Kommunallagen. Ersättningar och villkor runt ersättningar regleras i 
Ersättning till Tierps kommun förtroendevalda.  

Finanskommunalråd  

- Stycket under punkt a) har flyttats från den tidigare sammanfattningen till denna rubrik samt 
omformulerats.  

- Stycket under punkt b) har flyttats från den tidigare sammanfattningen till denna rubrik.  
- Stycket under punkt c) har flyttats från den tidigare sammanfattningen till denna rubrik. 

Meningen ”…eller tills rådet väljer att avsäga sig sitt uppdrag” har tagits bort.  
- För att tydliggöra ansvaret kring insyn har följande stycke lagts till:  

e) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i den styrande koalitionen saknar 
representation eller insyn svarar finanskommunalrådet för att vidarebefordra relevant 
information till berörda gruppledare. 

- Förtydligande har gjorts kring företrädande av Tierps kommun (punkt f ) för att tydliggöra att 
detta gäller i officiella sammanhang. Stycket ”Kommunalrådet företräder i första hand Tierps 
kommun, i andra hand den styrande majoriteten och i tredje hand det egna partiet.” har därför 
tagits bort då finanskommunalrådet i officiella sammanhang helt enkelt representerar Tierps 
kommun. Ett tillägg har i stället gjorts: ”Vid representation ska finanskommunalrådet i sin roll 
företräda den politiska linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige.”  

Ordningen i vilken en annan representant för Tierps kommun i officiella sammanhang utses 
när finanskommunalrådet har förhinder har ändrats. Tidigare gällde att rollen i första hand 
delegerades till oppositionsrådet, i andra hand kommunstyrelsens vice ordförande, i tredje 
hand gruppledare inom majoriteten och i fjärde hand gruppledare inom oppositionen. Nu 
gäller: 1) kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, 2) den som finanskommunalrådet beslutar. 

- Tillägg punkt g): ”I övrigt fullgöra uppgifter som kommunstyrelsens ordförande i enlighet 
med Kommunallagen.”  

Oppositionsråd  



- I stycket under punkt a) har skrivningen att oppositionsrådet svarar för beredning av ärenden 
inför kommunstyrelsens sammanträden tagits bort, för att stämma med aktuella förhållanden.  

- Punkt b) har flyttats från den tidigare sammanfattningen till denna rubrik.  
- Punkt c) har flyttats från den tidigare sammanfattningen till denna rubrik.  
- Punkt d) har flyttats från den tidigare sammanfattningen till denna rubrik. Ett tillägg har gjorts 

för att tydliggöra oppositionsrådets ansvar för oppositionens insyn och möjlighet att bedriva 
oppositionsarbete.   

- Förtydligande har gjorts kring företrädande av Tierps kommun (punkt d) så att det blir tydligt 
att detta gäller i officiella sammanhang. Stycket ”Oppositionsrådet företräder i första hand 
Tierps kommun, i andra hand samtliga partier i opposition och i tredje hand det egna partiet.” 
har därför tagits bort då oppositionsrådet i officiella sammanhang helt enkelt representerar 
Tierps kommun. Ett tillägg har i stället gjorts: ”Vid representation ska finanskommunalrådet i 
sin roll företräda den politiska linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige.”  

Gruppledare  

- Punk a) har omformulerats för att bli tydligare.   
- Punkt b) Gruppledaren är partiets kontaktperson gentemot kommunen, har lagts till: 
- Punkt c) Gruppledare utses av det egna partiet enligt egna rutiner, har flyttats från 

inledningen till detta stycke samt formulerats om något.  
- Punkt d) har förkortats. Följande skrivning har tagits bort: Kommunstyrelsens ordförande är 

sammankallande vid dessa träffar då alla gruppledare är kallade. 
- Punkt e) har förtydligats så att det framgår att en tidsbegränsad gruppledare kan utses vid 

längre tids frånvaro för ordinarie gruppledare.  

Följande skrivningar som fanns med i det tidigare reglementet har tagits bort:  

”Gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den kommunala verksamheten, 
inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen vidarebefordras till egna 
representanter i nämnder och styrelser samt den egna partiorganisationen.”  

”Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. I det ingår vissa administrativa 
åtaganden såsom att vidarebefordra viktig information till partigruppen samt tillse, såvitt detta är 
möjligt, att tjänstgörande ersättare finns på plats vid ordinarie ledamots frånvaro. Gruppledare 
ansvarar för att nominera till platser i nämnder, styrelser och beredningar.” 

”Gruppledaren ska aktivt arbeta för kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och verka 
för alla partier och representanters lika värde.” (Stod tidigare i inledningen).  

”Det åligger gruppledarna att efter beslut delta i vissa beredningsgrupper, kommittéer samt andra 
styrgrupper och samarbetsformer. Kommunalråd och oppositionsråd fullgör dessa uppgifter för den 
egna partigruppen.”  

 

Närvarorätt  

- Skrivelsen har förtydligats så att det framgår att närvarorätten för finanskommunalråd och 
oppositionsråd även gäller för utskottssammanträden. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 107 
Dnr KS/2022:899 

(KF) Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar i 
enlighet med föreliggande förslag, samt 
 
att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar gäller från 
och med 1 januari 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar gäller 
till och med 31 december 2022. Kommunfullmäktige behöver därför anta 
arbetsordningen på nytt. I samband med att en ny arbetsordning ska 
beslutas har enheten Ledningsstöd har gått igenom arbetsordningen och 
reviderat vissa delar utefter nya arbetssätt och rutiner. En del av det som 
reviderats är att det har förtydligats att motioner, frågor och 
interpellationer kan mejlas in till sekretariatet, skrivningar gällande 
beredningsforum har lagts till samt att stycket gällande frågorna som 
ställs på allmänhetens frågestund har reviderats och förtydligats. De 
föreslagna revideringarna är avstämda med kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar – Med 

kommentarer 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-26 KS/2022:899
  

  
   
  
    

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar i 
enlighet med föreliggande förslag, samt 
 
att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar gäller från och 
med 1 januari 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar gäller 
till och med 31 december 2022. Kommunfullmäktige behöver därför anta 
arbetsordningen på nytt. I samband med att en ny arbetsordning ska 
beslutas har enheten Ledningsstöd har gått igenom arbetsordningen och 
reviderat vissa delar utefter nya arbetssätt och rutiner. En del av det som 
reviderats är att det har förtydligats att motioner, frågor och interpellationer 
kan mejlas in till sekretariatet, skrivningar gällande beredningsforum har 
lagts till samt att stycket gällande frågorna som ställs på allmänhetens 
frågestund har reviderats och förtydligats. De föreslagna revideringarna är 
avstämda med kommunfullmäktiges presidium.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar – Med 

kommentarer 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd 
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A. Kommunfullmäktige 
 

Antalet ledamöter 
1  § Fullmäktige består av 49 ledamöter. Andelen ersättare per parti är hälften av antalet 

ledamöter, avrundat uppåt. Varje parti får alltid minst två ersättare.   
 

Presidium 
2 § Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 

fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre 
vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av 
presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av 
december månad. 

 
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för presidiets uppdrag. 

 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Ålderspresident/interimsordförande 
3 § Till dess att valet av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den 

som har varit ledamot i fullmäktige längst tid - ålderspresidenten. 
 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 

 

Fyllnadsval till presidiet 
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 

från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan 
ledamot för resten av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga 
i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 

 

Upphörande av uppdraget 
5 § Om en förtroendevald som valts till fullmäktige upphör att vara valbar 

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Om inte fullmäktige, 
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 
återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla 
skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den 
hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan lämnas 
in till kommunens sekretariat. 

Kommentar [EH1]:  Då antalet (30) inte längre stämmer är 
det tydligare att skriva hur antalet ersättare räknas ut.  
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Tid för sammanträdena 
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag och tid som fullmäktige 

bestämmer. Fullmäktige beslutar senast vid årets sista sammanträde dag och 
tid för fullmäktiges sammanträden under nästkommande år. 

 
Det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det 
nyvalda fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer 
dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens 
presidium. 

 

Extra sammanträde 
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 

samråd med vice ordförandena. 
 

Sammanträde ska också hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel 
av fullmäktiges ledamöter begär det. 

 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordföranden 
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade 
på det extra sammanträdet. 

 

Ändringar av dag och/eller tid för sammanträde 
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast 
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

 

Plats för sammanträde 
9 § Kommunfullmäktige sammanträder i Tierp i lokal som ordförande bestämmer. 

 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för enskilda sammanträden. 

   

Deltagande på distans  
10 §  Fullmäktige och dess beredningar får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Ordförande avgör om det finns särskilda skäl. 
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. 
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 
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distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl uppstår senare än sju dagar före 
sammanträdet avgör ordförande om deltagande på distans kan medges. 

Tillkännagivande av sammanträdena 
11  §  Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 

fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges 
sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka 
före sammanträdesdagen. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och rubrikerna på de ärenden som ska behandlas. Kallelsen 
skickas via e-post. 

 
I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen (2017:725) finns 
undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen ska ordföranden kl. 22.00 ställa frågan till fullmäktige 
om tiden för sammanträdet ska förlängas. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett 
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska 
fortsätta. Nästföljande vardag bör vara förstahandsalternativ för en sådan 
fortsättning. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden 
ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall underrättar ordföranden de 
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

 

Ärenden och handlingar till sammanträde 
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena, när 

fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
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14 § Kommunstyrelsens och fullmäktigeberedningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska skickas till varje 
ledamot och ersättare före sammanträdet. 

 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga och kompletterande 
handlingar i ett ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före 
sammanträdet. 

 
Handlingar skickas elektroniskt till ledamöter och ersättare. 

 
Handlingarna i varje ärende finns tillgängliga för allmänheten på 
kommunens hemsida i den utsträckning det inte möter hinder på 
grund av lag eller annan författning.  

 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
15 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare eller till den 
gruppen utser, som har att kalla in ersättare. 
 

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står 
i tur att tjänstgöra. 

 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring under pågående sammanträde. 

 
17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som 

kallats till tjänstgöring. 
 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 

Närvaroregistrering 
19 § Närvaroregistrering sker vid sammanträdets början och avslutas med 

klubbslag. Närvaroregistrering sker även vid början av varje ny 
sammanträdesdag och när ordföranden anser att det behövs.  
 
En ledamot eller ersättare som infinner sig sent eller som lämnar 
sammanträdet ska se till att detta anmäls i den digitala 
närvaroregistreringen.  

  
Kommentar [EH2]:  Anpassat till rutinen kring 
närvaroregistrering i Quickchannel.  
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Protokollsjusterare 
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet. 

Sedan närvaroregistreringen har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar vid slutna omröstningar. 

 

Turordning för handläggning av ärendena 
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. Fullmäktige kan besluta om ändrad turordning för ett eller 
flera ärenden. Ordföranden bestämmer i inledningen av sammanträdet när 
under sammanträdet ett ärende som inte finns med i tillkännagivandet ska 
behandlas. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

 

Yttranderätt vid sammanträdena 
22 § Ledamöter och ersättare i fullmäktige har rätt att yttra sig på 

kommunfullmäktiges sammanträden. Ersättare som inte tjänstgör har inte 
rätt att framställa yrkanden eller få sin mening antecknad i protokollet. En 
ersättare som tjänstgör har samma rättigheter som en ledamot i fullmäktige. 
 
Rätt att delta i överläggningen har också: 
 
- ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsens utskott, i nämnd eller 

gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens 
verksamhetsområde berörs, 
 

- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt, 

 
- ordförande och vice ordförande i ett beredningsforum under kommunstyrelsen, 

när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningsforumet har handlagt,  
 

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 
svaret, 
 

- styrelsens ordförande eller vice ordförande i sådant kommunalt bolag som avses 
i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen (2017:725) när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör förhållandena företaget. 

  

Kommentar [EH3]:  Lagt till ett stycke som ger möjlighet 
för ordförande och vice ordförande i ett beredningsforum att 
yttra sig.  
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23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning. 

 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling 
av revisionsberättelsen. 

 
24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning 

som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder och 
fullmäktigeberedningar, beredningsforum under kommunstyrelsen, 
revisorer samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordförande efter samråd med 
vice ordföranden kalla ordföranden och vice ordföranden i den 
gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att 
lämna upplysningar till sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för 
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 

 
25 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges 

sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 

 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Ett inlägg får 
vara högst fem minuter. 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett 
kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare 
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran 
om att få göra inlägget framställs.   

 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig 
efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt 
får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

 
Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och som inte rättar sig 
efter tillsägelse. 

 
Ordföranden får ajournera eller upplösa sammanträdet om det uppstår 
oordning som ordföranden inte kan avstyra. 

  

Kommentar [EH4]:  Lagt till beredningsforum.  
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Yrkanden 
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

Ordföranden godkänner beslutsgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge 
det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande lämna in det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 
om fullmäktige fattar det med acklamation. 

 

Omröstningar 
29 § Vid en öppen omröstning lämnas rösterna med hjälp av en elektronisk 

voteringsanläggning eller efter muntligt upprop. 
 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 

När omröstningen har avslutats, bekräftar ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

 
30 § Vid en sluten omröstning ska en valsedel som avlämnas uppta så 

många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 

En valsedel är ogiltig om den 
 
- upptar namnet på någon som inte är valbar, 

 
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

 
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som nämns i § 30 gäller inte vid val som sker med tillämpning 
av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i 
lag. 
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Motioner 
31 § En motion 

a. kan väckas av en eller flera ledamöter, 
b. ska skickas in via en e-postadress erhållen av kommunen alternativt lämnas in 

underskriven i pappersform,   
c. får inte ta upp ämnen av olika slag, 
d. väcks genom att den lämnas in till kommunens sekretariat eller vid 

sammanträde med fullmäktige. 
 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid ett sammanträde. 

 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras en gång på våren och en gång på 
hösten.  

 

De kommunala bolagens initiativrätt 
32 § Styrelsen i ett sådant kommunalt bolag som avses i 10 kap. 2-6 §§ 

kommunallagen (2017:725) får väcka ärenden i fullmäktige i sådana 
ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 
ställning till. 

 

Interpellationer 
33  § En interpellation  

a. ställs av en enskild ledamot, 

b. ska skickas in via en e-postadress erhållen av kommunen alternativt 
lämnas in underskriven i pappersform, 

c. ska lämnas in till kommunens sekretariat senast två arbetsdagar 
före det sammanträdet vid vilken ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som 
har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 
sammanträdet eller inte. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in 
i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen 
före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag 

Kommentar [EH5]:  Förenklar inlämning av motioner.  

Kommentar [EH6]:  Förenklar inlämning av 
interpellationer. 
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som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen (2017:725), får den ordförande 
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige 
utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Om den som väckt interpellationen inte är närvarande vid det sammanträde 
som interpellationssvaret lämnas bordläggs ärendet. Bordläggning av denna 
anledning får ske endast vid ett tillfälle. 

Frågor 
34 § En fråga ska 

a. ställas av en enskild ledamot, 
b. ska skickas in via en e-postadress erhållen av kommunen alternativt lämnas in 

underskriven i pappersform, 
c. lämnas in till kommunens sekretariat senast två arbetsdagar före det 

sammanträdet vid vilket ledamoten avser att ställa den, 
d. kunna besvaras utan större beredning. I debatt med anledning av frågan, 

får endast den som framställt frågan och den tillfrågade delta. 
 

Det som nämns i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på 
frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

 
En fråga bör besvaras under det sammanträde som den har ställts. 

 

Allmänhetens frågestund 
35 § Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid fullmäktiges 

sammanträden. Under särskilda omständigheter får ordförande 
efter samråd med vice ordförandena bestämma att ställa in 
frågestunden.  

 
Allmänhetens frågestund ska finnas med i tillkännagivandet av 
sammanträdet. 

 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
 
Frågor som ställs under allmänhetens frågestund ska avse den kommunala 
verksamheten och ställas till ansvarig politiker för aktuellt verksamhetsområde.  

 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur 
frågestunden ska genomföras och kallar de förtroendevalda som behövs 
för att lämna upplysningar. 

 
Beredning av ärenden 
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden. 

Fullmäktigeberedningarna bereder ärenden och lämnar förslag till 

Kommentar [EH7]:  Förenklar inlämning av frågor.  

Kommentar [EH8]:  Förtydligande om vad som gäller vid 
frågestunden.  

Kommentar [EH9]:  Tidigare skrivning: ”kallar de 
förtroendevalda eller anställda som behövs för att lämna 
upplysningar”. Anställda är borttaget då det aldrig tillämpas.  
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fullmäktige för ställningstagande. Kommunstyrelsen ska alltid 
ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en 
fullmäktigeberedning.  

 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
37 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

 

Beredning av revisorernas budget 
38 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

 
Valberedning 
39 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande och en andre vice ordförande för den tid som de 
har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 
ska behandla med undantag av valen av valberedning eller fyllnadsval 
som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett val utan föregående 
beredning. 

Valberedningen ska ha tillgång till sekreterare och bestämmer själv sina 
arbetsformer. 

 

Justering av protokoll 
40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som respektive ordförande har lett. 

 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justering. 

 
Reservation 
41 § 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. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet 
som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske 

Kommentar [EH10]:  Förtydligande om att 
kommunstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig.  
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och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 

Expediering och publicering 
42 § Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer 

som berörs av besluten i protokollet. 

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid få del av hela 
protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat. 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § kommunallagen (2017:725). 
Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den 
utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning. 

 

Allmänpolitisk debatt 
43 § Innehåll:  

Ett sammanträde per halvår ska inledas med en allmänpolitisk debatt, 
varav det ena ska vara vid budgetsammanträdet. Presidiet avgör vid vilket 
sammanträdet den andra debatten ska ske samt ämnet för densamma.   
 
Former:  
Information om ämnet för kommande allmänpolitisk debatt ges av 
presidiet på sammanträdet före. Meddelande om debatten skickas till 
fullmäktiges ledamöter samtidigt med kungörelsen.  
 
Debatten inleds av kommunstyrelsens ordförande i högst tio minuter. 
Gruppledarnas första inlägg får vara högst 10 minuter. Sedan har varje 
ledamot och ersättare rätt till ett anförande om högst 5 minuter. 
Repliker/genmälen vid dessa debatter är högst två minuter långa. 
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B. Fullmäktigeberedningar 
 

Allmänt om beredningar och deras uppdrag 

44 § Fullmäktige har en fast beredning, demokratiberedningen. Därutöver får 
fullmäktige tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för beredning av 
vissa ärenden eller behandling av en viss fråga. Närmare instruktioner 
för tillsättandet av, arbetet i och utvärderingen av tillfälliga beredningar 
finns i styrdokumentet Vägledning för tillsättning av, arbete i och 
utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar. 

 
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att 
överlämna till beredningen. 

 
Fullmäktigeberedningarna har ingen självständig beslutanderätt. Dessa utgör 
således endast beredningsorgan till kommunfullmäktige. 

 
Fullmäktigeberedningarna får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde. 

 
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör 
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de 
framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade. 

 

45 § Demokratiberedningens uppdrag är att  
 samordna det övergripande demokratiarbetet, 

 verka för förbättrad representativitet, integration och mångfald, och 

 utveckla dialogen med medborgarna. 
 

Återrapportering av beredningens uppdrag 
46 § Kommunfullmäktiges presidium har kontroll- och uppsiktsplikt över 

beredningarna. Beredningarna ska kontinuerligt och regelbundet 
avrapportera beredningsarbetets utveckling till kommunfullmäktiges 
presidium. Kommunfullmäktiges presidium har tillika ett ansvar att hålla sig 
informerad om arbetet och utvecklingen i beredningarna. 
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Arbetsformer 
47 § En fullmäktigeberedning bestämmer själv inom ramen för fullmäktiges 

beslut sina egna arbetsformer och arbetssätt. En tillfällig berednings 
arbetsformer och arbetssätt ska ha utgångspunkt i styrdokumentet 
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar. 

 
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
 

Närvarorätt 

48 § Fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier har närvarorätt i beredningar. 
 

Val av ledamöter och ersättare 
49 § Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges 

mandatperiod. Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen 
förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och 
övriga nämnder. 

 
Till demokratiberedningen utses ledamöter med en representant från varje 
parti som finns representerat i fullmäktige. Förutom dessa ledamöter 
tillkommer fullmäktiges ordförande som också är beredningens ordförande. 
Fullmäktige utser bland beredningens ledamöter en vice ordförande. 
Fullmäktiges andre vice ordförande är ersättare i demokratiberedningen. 

 
50 § Vid tillsättandet av en tillfällig beredning bestämmer fullmäktige antalet 

ledamöter och ersättare i beredningen samt mandattiden för denna. 

Kommunfullmäktige tar ställning till om beredningen ska bestå av enbart 
ledamöter ur kommunfullmäktige eller om även andra bör ingå i 
beredningen som ledamöter. Efter nominering av de partier som är 
representerade i fullmäktige kan andra kandidater väljas till ledamöter och 
ersättare i en fullmäktigeberedning. 

 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande 
för den tid som de har valts till ledamöter. 

Antalet insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i fullmäktige ska 
vara representerade. 
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
51 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla detta till beredningens sekreterare. En ersättare 
ska tjänstgöra i ledamotens ställe enligt kommunfullmäktiges bestämda 
ordning. 

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra, även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe. 

 
Ersättare som påbörjat tjänstgöring har alltid företräde oberoende av 
turordningen. 

 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

 
Ersättare för ordförande 
52 § Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i sammanträde, helt 

eller delvis, ska den ledamot som tjänstgjort längsta tiden i beredningen 
fullgöra ordförandes uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den äldste av dem fullgöra ordförandes uppgifter.  

 
Om varken ordförande eller vice ordförande på grund av sjukdom eller 
andra skäl inte kan fullgöra sina uppgifter under en längre tid får 
fullmäktigeberedningen utse annan ledamot att fullgöra deras uppgifter. 

 
Ersättare för ordförande fullgör dennes samtliga uppgifter. 

 

Sammanträden 
53 § Fullmäktigeberedningarna sammanträder på dag och tid som beredningen 

bestämmer. 

Vid öppna sammanträden kan medborgare och organisationer ges möjlighet 
att diskutera ärenden, framföra synpunkter samt ställa frågor till 
beredningen. Ordförande bestämmer om sådan rätt ska medges. 

Öppna sammanträden ska förläggas på ett sådant sätt vad avser tid, plats och 
sammanträdeslokal, att det underlättar för medborgare och andra att delta 
vid sammanträdet. 
 
Fullmäktiges beredningar får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter deltagande på distans i enlighet med 10 § i denna arbetsordning. 

  

Kommentar [EH11]:  Förtydligande om vem som ska 
fullgöra ordförandens uppgifter.  
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Tillkännagivande av sammanträdena 
54 § Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträdena utfärdas. 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska också innehålla information om 
sammanträdet är öppet för allmänheten eller inte. 

Kallelse till sammanträde ska skickas till ledamöter och ersättare minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista och därtill hörande handlingar enligt ordförandens 
bedömning. Kallelsen skickas via e-post. 

En berednings öppna sammanträden ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

 
I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen (2017:725) finns 
undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

 

Extra sammanträde 
55 § Extra sammanträde får hållas när beredningens ordförande anser att det 

behövs. 
 
Justering av protokoll och tillkännagivande av protokolljustering 
56 § Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. 

 
Tillkännagivande av justering av beredningens protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § Kommunallagen (2017:725). 
Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den 
utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning. 

Beredningens justerade protokoll ska delges kommunfullmäktige. 
 

Administrativt och sakkunnigt stöd 
57 § En fullmäktigeberedning ska ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt 

för att kunna fullgöra sina uppgifter. 
 

En fullmäktigeberedning får tillkalla projektgrupp för viss fråga eller visst 
ärende med representanter från andra beredningar, organisationer och 
medborgare. 

 
En fullmäktigeberedning får från kommunens politiska organ och anställda 
begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att 
fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 
 

Kommentar [EH12]:  Förtydligande om att detta endast 
gäller öppna sammanträden.  
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A. Kommunfullmäktige 
 

Antalet ledamöter 
1  § Fullmäktige består av 49 ledamöter. Andelen ersättare per parti är hälften av antalet 

ledamöter, avrundat uppåt. Varje parti får alltid minst två ersättare.   
 

Presidium 
2 § Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 

fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre 
vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av 
presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av 
december månad. 

 
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för presidiets uppdrag. 

 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Ålderspresident/interimsordförande 
3 § Till dess att valet av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den 

som har varit ledamot i fullmäktige längst tid - ålderspresidenten. 
 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 

 

Fyllnadsval till presidiet 
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 

från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan 
ledamot för resten av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga 
i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 

 

Upphörande av uppdraget 
5 § Om en förtroendevald som valts till fullmäktige upphör att vara valbar 

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Om inte fullmäktige, 
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 
återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla 
skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den 
hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan lämnas 
in till kommunens sekretariat. 
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Tid för sammanträdena 
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag och tid som fullmäktige 

bestämmer. Fullmäktige beslutar senast vid årets sista sammanträde dag och 
tid för fullmäktiges sammanträden under nästkommande år. 

 
Det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det 
nyvalda fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer 
dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens 
presidium. 

 

Extra sammanträde 
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 

samråd med vice ordförandena. 
 

Sammanträde ska också hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel 
av fullmäktiges ledamöter begär det. 

 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordföranden 
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade 
på det extra sammanträdet. 

 

Ändringar av dag och/eller tid för sammanträde 
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast 
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

 

Plats för sammanträde 
9 § Kommunfullmäktige sammanträder i Tierp i lokal som ordförande bestämmer. 

 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för enskilda sammanträden. 

   

Deltagande på distans  
10 §  Fullmäktige och dess beredningar får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Ordförande avgör om det finns särskilda skäl. 
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. 
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 
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distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl uppstår senare än sju dagar före 
sammanträdet avgör ordförande om deltagande på distans kan medges. 

Tillkännagivande av sammanträdena 
11  §  Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 

fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges 
sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka 
före sammanträdesdagen. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och rubrikerna på de ärenden som ska behandlas. Kallelsen 
skickas via e-post. 

 
I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen (2017:725) finns 
undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen ska ordföranden kl. 22.00 ställa frågan till fullmäktige 
om tiden för sammanträdet ska förlängas. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett 
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska 
fortsätta. Nästföljande vardag bör vara förstahandsalternativ för en sådan 
fortsättning. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden 
ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall underrättar ordföranden de 
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

 

Ärenden och handlingar till sammanträde 
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena, när 

fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
  



8

14 § Kommunstyrelsens och fullmäktigeberedningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska skickas till varje 
ledamot och ersättare före sammanträdet. 

 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga och kompletterande 
handlingar i ett ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före 
sammanträdet. 

 
Handlingar skickas elektroniskt till ledamöter och ersättare. 

 
Handlingarna i varje ärende finns tillgängliga för allmänheten på 
kommunens hemsida i den utsträckning det inte möter hinder på 
grund av lag eller annan författning.  

 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
15 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare eller till den 
gruppen utser, som har att kalla in ersättare. 
 

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står 
i tur att tjänstgöra. 

 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring under pågående sammanträde. 

 
17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som 

kallats till tjänstgöring. 
 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 

Närvaroregistrering 
19 § Närvaroregistrering sker vid sammanträdets början och avslutas med 

klubbslag. Närvaroregistrering sker även vid början av varje ny 
sammanträdesdag och när ordföranden anser att det behövs.  
 
En ledamot eller ersättare som infinner sig sent eller som lämnar 
sammanträdet ska se till att detta anmäls i den digitala 
närvaroregistreringen.  
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Protokollsjusterare 
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet. 

Sedan närvaroregistreringen har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar vid slutna omröstningar. 

 

Turordning för handläggning av ärendena 
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. Fullmäktige kan besluta om ändrad turordning för ett eller 
flera ärenden. Ordföranden bestämmer i inledningen av sammanträdet när 
under sammanträdet ett ärende som inte finns med i tillkännagivandet ska 
behandlas. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

 

Yttranderätt vid sammanträdena 
22 § Ledamöter och ersättare i fullmäktige har rätt att yttra sig på 

kommunfullmäktiges sammanträden. Ersättare som inte tjänstgör har inte 
rätt att framställa yrkanden eller få sin mening antecknad i protokollet. En 
ersättare som tjänstgör har samma rättigheter som en ledamot i fullmäktige. 
 
Rätt att delta i överläggningen har också: 
 
- ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsens utskott, i nämnd eller 

gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens 
verksamhetsområde berörs, 
 

- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt, 

 
- ordförande och vice ordförande i ett beredningsforum under kommunstyrelsen, 

när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningsforumet har handlagt,  
 

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 
svaret, 
 

- styrelsens ordförande eller vice ordförande i sådant kommunalt bolag som avses 
i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen (2017:725) när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör förhållandena företaget. 
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23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning. 

 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling 
av revisionsberättelsen. 

 
24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning 

som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder och 
fullmäktigeberedningar, beredningsforum under kommunstyrelsen, 
revisorer samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordförande efter samråd med 
vice ordföranden kalla ordföranden och vice ordföranden i den 
gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att 
lämna upplysningar till sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för 
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 

 
25 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges 

sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 

 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Ett inlägg får 
vara högst fem minuter. 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett 
kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare 
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran 
om att få göra inlägget framställs.   

 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig 
efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt 
får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

 
Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och som inte rättar sig 
efter tillsägelse. 

 
Ordföranden får ajournera eller upplösa sammanträdet om det uppstår 
oordning som ordföranden inte kan avstyra. 
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Yrkanden 
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

Ordföranden godkänner beslutsgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge 
det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande lämna in det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 
om fullmäktige fattar det med acklamation. 

 

Omröstningar 
29 § Vid en öppen omröstning lämnas rösterna med hjälp av en elektronisk 

voteringsanläggning eller efter muntligt upprop. 
 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 

När omröstningen har avslutats, bekräftar ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

 
30 § Vid en sluten omröstning ska en valsedel som avlämnas uppta så 

många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 

En valsedel är ogiltig om den 
 
- upptar namnet på någon som inte är valbar, 

 
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

 
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som nämns i § 30 gäller inte vid val som sker med tillämpning 
av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i 
lag. 
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Motioner 
31 § En motion 

a. kan väckas av en eller flera ledamöter, 
b. ska skickas in via en e-postadress erhållen av kommunen alternativt lämnas in 

underskriven i pappersform,   
c. får inte ta upp ämnen av olika slag, 
d. väcks genom att den lämnas in till kommunens sekretariat eller vid 

sammanträde med fullmäktige. 
 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid ett sammanträde. 

 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras en gång på våren och en gång på 
hösten.  

 

De kommunala bolagens initiativrätt 
32 § Styrelsen i ett sådant kommunalt bolag som avses i 10 kap. 2-6 §§ 

kommunallagen (2017:725) får väcka ärenden i fullmäktige i sådana 
ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 
ställning till. 

 

Interpellationer 
33  § En interpellation  

a. ställs av en enskild ledamot, 

b. ska skickas in via en e-postadress erhållen av kommunen alternativt 
lämnas in underskriven i pappersform, 

c. ska lämnas in till kommunens sekretariat senast två arbetsdagar 
före det sammanträdet vid vilken ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som 
har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 
sammanträdet eller inte. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in 
i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen 
före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag 
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som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen (2017:725), får den ordförande 
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige 
utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Om den som väckt interpellationen inte är närvarande vid det sammanträde 
som interpellationssvaret lämnas bordläggs ärendet. Bordläggning av denna 
anledning får ske endast vid ett tillfälle. 

Frågor 
34 § En fråga ska 

a. ställas av en enskild ledamot, 
b. ska skickas in via en e-postadress erhållen av kommunen alternativt lämnas in 

underskriven i pappersform, 
c. lämnas in till kommunens sekretariat senast två arbetsdagar före det 

sammanträdet vid vilket ledamoten avser att ställa den, 
d. kunna besvaras utan större beredning. I debatt med anledning av frågan, 

får endast den som framställt frågan och den tillfrågade delta. 
 

Det som nämns i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på 
frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

 
En fråga bör besvaras under det sammanträde som den har ställts. 

 

Allmänhetens frågestund 
35 § Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid fullmäktiges 

sammanträden. Under särskilda omständigheter får ordförande 
efter samråd med vice ordförandena bestämma att ställa in 
frågestunden.  

 
Allmänhetens frågestund ska finnas med i tillkännagivandet av 
sammanträdet. 

 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
 
Frågor som ställs under allmänhetens frågestund ska avse den kommunala 
verksamheten och ställas till ansvarig politiker för aktuellt verksamhetsområde.  

 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur 
frågestunden ska genomföras och kallar de förtroendevalda som behövs 
för att lämna upplysningar. 

 
Beredning av ärenden 
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden. 

Fullmäktigeberedningarna bereder ärenden och lämnar förslag till 
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fullmäktige för ställningstagande. Kommunstyrelsen ska alltid 
ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en 
fullmäktigeberedning.  

 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
37 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

 

Beredning av revisorernas budget 
38 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

 
Valberedning 
39 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande och en andre vice ordförande för den tid som de 
har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 
ska behandla med undantag av valen av valberedning eller fyllnadsval 
som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett val utan föregående 
beredning. 

Valberedningen ska ha tillgång till sekreterare och bestämmer själv sina 
arbetsformer. 

 

Justering av protokoll 
40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som respektive ordförande har lett. 

 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justering. 

 
Reservation 
41 § 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. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet 
som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske 
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och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 

Expediering och publicering 
42 § Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer 

som berörs av besluten i protokollet. 

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid få del av hela 
protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat. 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § kommunallagen (2017:725). 
Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den 
utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning. 

 

Allmänpolitisk debatt 
43 § Innehåll:  

Ett sammanträde per halvår ska inledas med en allmänpolitisk debatt, 
varav det ena ska vara vid budgetsammanträdet. Presidiet avgör vid vilket 
sammanträdet den andra debatten ska ske samt ämnet för densamma.   
 
Former:  
Information om ämnet för kommande allmänpolitisk debatt ges av 
presidiet på sammanträdet före. Meddelande om debatten skickas till 
fullmäktiges ledamöter samtidigt med kungörelsen.  
 
Debatten inleds av kommunstyrelsens ordförande i högst tio minuter. 
Gruppledarnas första inlägg får vara högst 10 minuter. Sedan har varje 
ledamot och ersättare rätt till ett anförande om högst 5 minuter. 
Repliker/genmälen vid dessa debatter är högst två minuter långa. 
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B. Fullmäktigeberedningar 
 

Allmänt om beredningar och deras uppdrag 

44 § Fullmäktige har en fast beredning, demokratiberedningen. Därutöver får 
fullmäktige tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för beredning av 
vissa ärenden eller behandling av en viss fråga. Närmare instruktioner 
för tillsättandet av, arbetet i och utvärderingen av tillfälliga beredningar 
finns i styrdokumentet Vägledning för tillsättning av, arbete i och 
utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar. 

 
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att 
överlämna till beredningen. 

 
Fullmäktigeberedningarna har ingen självständig beslutanderätt. Dessa utgör 
således endast beredningsorgan till kommunfullmäktige. 

 
Fullmäktigeberedningarna får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde. 

 
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör 
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de 
framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade. 

 

45 § Demokratiberedningens uppdrag är att  
 samordna det övergripande demokratiarbetet, 

 verka för förbättrad representativitet, integration och mångfald, och 

 utveckla dialogen med medborgarna. 
 

Återrapportering av beredningens uppdrag 
46 § Kommunfullmäktiges presidium har kontroll- och uppsiktsplikt över 

beredningarna. Beredningarna ska kontinuerligt och regelbundet 
avrapportera beredningsarbetets utveckling till kommunfullmäktiges 
presidium. Kommunfullmäktiges presidium har tillika ett ansvar att hålla sig 
informerad om arbetet och utvecklingen i beredningarna. 
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Arbetsformer 
47 § En fullmäktigeberedning bestämmer själv inom ramen för fullmäktiges 

beslut sina egna arbetsformer och arbetssätt. En tillfällig berednings 
arbetsformer och arbetssätt ska ha utgångspunkt i styrdokumentet 
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar. 

 
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
 

Närvarorätt 

48 § Fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier har närvarorätt i beredningar. 
 

Val av ledamöter och ersättare 
49 § Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges 

mandatperiod. Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen 
förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och 
övriga nämnder. 

 
Till demokratiberedningen utses ledamöter med en representant från varje 
parti som finns representerat i fullmäktige. Förutom dessa ledamöter 
tillkommer fullmäktiges ordförande som också är beredningens ordförande. 
Fullmäktige utser bland beredningens ledamöter en vice ordförande. 
Fullmäktiges andre vice ordförande är ersättare i demokratiberedningen. 

 
50 § Vid tillsättandet av en tillfällig beredning bestämmer fullmäktige antalet 

ledamöter och ersättare i beredningen samt mandattiden för denna. 

Kommunfullmäktige tar ställning till om beredningen ska bestå av enbart 
ledamöter ur kommunfullmäktige eller om även andra bör ingå i 
beredningen som ledamöter. Efter nominering av de partier som är 
representerade i fullmäktige kan andra kandidater väljas till ledamöter och 
ersättare i en fullmäktigeberedning. 

 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande 
för den tid som de har valts till ledamöter. 

Antalet insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i fullmäktige ska 
vara representerade. 
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
51 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla detta till beredningens sekreterare. En ersättare 
ska tjänstgöra i ledamotens ställe enligt kommunfullmäktiges bestämda 
ordning. 

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra, även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe. 

 
Ersättare som påbörjat tjänstgöring har alltid företräde oberoende av 
turordningen. 

 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

 
Ersättare för ordförande 
52 § Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i sammanträde, helt 

eller delvis, ska den ledamot som tjänstgjort längsta tiden i beredningen 
fullgöra ordförandes uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den äldste av dem fullgöra ordförandes uppgifter.  

 
Om varken ordförande eller vice ordförande på grund av sjukdom eller 
andra skäl inte kan fullgöra sina uppgifter under en längre tid får 
fullmäktigeberedningen utse annan ledamot att fullgöra deras uppgifter. 

 
Ersättare för ordförande fullgör dennes samtliga uppgifter. 

 

Sammanträden 
53 § Fullmäktigeberedningarna sammanträder på dag och tid som beredningen 

bestämmer. 

Vid öppna sammanträden kan medborgare och organisationer ges möjlighet 
att diskutera ärenden, framföra synpunkter samt ställa frågor till 
beredningen. Ordförande bestämmer om sådan rätt ska medges. 

Öppna sammanträden ska förläggas på ett sådant sätt vad avser tid, plats och 
sammanträdeslokal, att det underlättar för medborgare och andra att delta 
vid sammanträdet. 
 
Fullmäktiges beredningar får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter deltagande på distans i enlighet med 10 § i denna arbetsordning. 
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Tillkännagivande av sammanträdena 
54 § Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträdena utfärdas. 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska också innehålla information om 
sammanträdet är öppet för allmänheten eller inte. 

Kallelse till sammanträde ska skickas till ledamöter och ersättare minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista och därtill hörande handlingar enligt ordförandens 
bedömning. Kallelsen skickas via e-post. 

En berednings öppna sammanträden ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

 
I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen (2017:725) finns 
undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

 

Extra sammanträde 
55 § Extra sammanträde får hållas när beredningens ordförande anser att det 

behövs. 
 
Justering av protokoll och tillkännagivande av protokolljustering 
56 § Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. 

 
Tillkännagivande av justering av beredningens protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § Kommunallagen (2017:725). 
Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den 
utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning. 

Beredningens justerade protokoll ska delges kommunfullmäktige. 
 

Administrativt och sakkunnigt stöd 
57 § En fullmäktigeberedning ska ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt 

för att kunna fullgöra sina uppgifter. 
 

En fullmäktigeberedning får tillkalla projektgrupp för viss fråga eller visst 
ärende med representanter från andra beredningar, organisationer och 
medborgare. 

 
En fullmäktigeberedning får från kommunens politiska organ och anställda 
begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att 
fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 109 
Dnr KS/2022:305 

(KF) Partistöd 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att partistöd för år 2023 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i 
slutet av januari år 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 § Årlig utbetalning i Regel för kommunalt partistöd, fastställd av 
kommunfullmäktige § 85/2022, betalas partistöd ut i förskott i januari 
månad efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska 
årligen senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps 
kommun som visar att partistödet från föregående år har använts för det 
ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Har 
redovisning och granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget 
partistöd. Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. 
Mottagaren utser själv en särskild granskare som granskar om 
redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. 
 
Beslutsmotivering 
Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd: 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Tierpslistan är ett nytt parti i kommunfullmäktige och här därför inte haft 
möjlighet att redovisa föregående års partistöd. Partiet erhåller trots detta 
partistöd för år 2023.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och ungdomar inte bedöms 
påverkas av beslutet. 
 
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Enligt 2 § i Regel för partistöd kommunalt partistöd består stödet av: 

 Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt 
 Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 

 
Prisbasbeloppet avser prisbasbeloppet i januari innevarande år. 
 
Prisbasbelopp 2022-01-01   48 300 kr 
 
Grundbidrag 53,8% av prisbasbeloppet  25 985 kr 
Partistöd per mandat 40,0% av prisbasbeloppet 19 320 kr 
 
Grundbidrag totalt  207 883 kr 
Stöd utifrån mandat totalt  908 040 kr 
 
Centerpartiet     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 8   154 560 kr 180 545 kr 
     
Liberalerna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 1   19 320 kr 45 305 kr 
     
Vänsterpartiet      
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 3   57 960 kr 83 945 kr 
     
Miljöpartiet de gröna      
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 1   19 320 kr 45 305 kr 
     
Kristdemokraterna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 2   38 640 kr 64 625 kr 
     
Moderata samlingspartiet    
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 7   135 240 kr 161 225 kr 
     
Socialdemokratiska arbetarpartiet 
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 16   309 120 kr 335 105 kr 
     
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Sverigedemokraterna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 9   173 880 kr 199 865 kr 
     
Tierpslistan     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 2   38 640 kr 64 625 kr 
     

  
 Totalt 1 180 549 kr 

     
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna redovisningar 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Redovisningsansvarig i respektive parti 
 Enhetschef Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-26 KS/2022:305
  

  
   
  
    

 

Partistöd 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
hemställa kommunfullmäktige besluta 
 
att partistöd för år 2023 utbetalas enligt angivna belopp till alla 
partier i slutet av januari år 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 § Årlig utbetalning i Regel för kommunalt partistöd, 
fastställd av kommunfullmäktige § 85/2022, betalas partistöd ut i 
förskott i januari månad efter beslut i kommunfullmäktige. 
Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni lämna en 
skriftlig redovisning till Tierps kommun som visar att partistödet 
från föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 
29 § första stycket kommunallagen. Har redovisning och 
granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen 
inte lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till 
redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren 
utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen 
ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
 
Beslutsmotivering 
Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd: 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet. 
 
Tierpslistan är ett nytt parti i kommunfullmäktige och här därför 
inte haft möjlighet att redovisa föregående års partistöd. Partiet 
erhåller trots detta partistöd för år 2023.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och ungdomar inte bedöms 
påverkas av beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Enligt 2 § i Regel för partistöd kommunalt partistöd består stödet 
av: 

 Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, 
samt 

 Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 
 

Prisbasbeloppet avser prisbasbeloppet i januari innevarande år. 
 
Prisbasbelopp 2022-01-01   48 300 kr 
 
Grundbidrag 53,8% av prisbasbeloppet  25 985 kr 
Partistöd per mandat 40,0% av prisbasbeloppet 19 320 kr 
 
Grundbidrag totalt  207 883 kr 
Stöd utifrån mandat totalt  908 040 kr 
 
Centerpartiet     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 8   154 560 kr 180 545 kr 
     
Liberalerna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 1   19 320 kr 45 305 kr 
     
Vänsterpartiet      
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 3   57 960 kr 83 945 kr 
     
Miljöpartiet de gröna      
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 1   19 320 kr 45 305 kr 
     
Kristdemokraterna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 2   38 640 kr 64 625 kr 
     
Moderata samlingspartiet    
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 7   135 240 kr 161 225 kr 
     
Socialdemokratiska arbetarpartiet 
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 16   309 120 kr 335 105 kr 
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Sverigedemokraterna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 9   173 880 kr 199 865 kr 
     
Tierpslistan     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 2   38 640 kr 64 625 kr 
     

  
 Totalt 1 180 549 kr 

     
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna redovisningar 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Redovisningsansvarig i respektive parti 
 Enhetschef Ledningsstöd 

 
 
 
I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Utskottssekreterare 
Ledningsstöd 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 111 
Dnr KS/2022:956 

(KF) Revidering av riktlinje för ekonomisk styrning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt 
 
att upphäva beslut KS § 8/2022 riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 
2022-03-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen för ekonomisk styrning har kompletterats med lokala riktlinjer 
för hantering av resultatutjämningsreserv. För att kommunen ska kunna 
använda sig av resultatutjämningsreserv så måste det finnas en lokal 
riktlinje för detta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En resultatutjämningsreserv innebär möjligheter att vid stora överskott 
kunna fondera medel så att kommunen vid t.ex. låg skatteutveckling kan 
täcka underskott i årsredovisningen eller i budgeten.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-11-07 KS/2022:956
  

  
   
  
    

 

Riktlinje för ekonomisk styrning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt 
 
att upphäva beslut KS § 8/2022 riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 
2022-03-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen för ekonomisk styrning har kompletterats med lokala riktlinjer 
för hantering av resultatutjämningsreserv. För att kommunen ska kunna 
använda sig av resultatutjämningsreserv så måste det finnas en lokal 
riktlinje för detta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet får inga omedelbara konsekvenser men kan i en förlängning 
innebära en mer förutsägningsbar resultatutveckling. En 
resultatutjämningsreserv innebär möjligheter att vid stora överskott kunna 
fondera medel så att kommunen vid t.ex. låg skatteutveckling kan täcka 
underskott i årsredovisningen eller i budgeten.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
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Ekonomienheten 
 



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

 
 
 
 

 

Riktlinje för ekonomisk styrning
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Dokumentnamn: Riktlinje för ekonomisk styrning
Gäller för: Alla kommunens verksamheter
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Fastställd av: Kommunfullmäktige § XX/2022
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Diarienummer: KS 2021/1005

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Veikko Niemi, ekonomichef 
Handläggare: Veikko Niemi, ekonomichef, 

Ekonomienheten
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Inledning 

Bakgrund 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 
11 kap. Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning. Har kommunen en resultatutjämningsreserv ska 
även riktlinjerna omfatta den. 
 
Kommunen ska eftersträva att plandokument och uppföljningen sker utifrån 
sammanställd redovisning för koncernen. 
 
Kommunen har krav på sig att förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Fullmäktige beslutar om riktlinjer 
för medelsförvaltning inklusive pensionsförpliktelser, se Finanspolicy. 
 
God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av 
måluppfyllelse avseende kommunens mål samt situationen avseende personal och 
ekonomi. 
 
Kommunen ska utifrån SKRs skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos och 
andra relevanta dokument och planer göra en långsiktig plan på 5 år och successivt 
utöka planeringshorisonten till 10 år. 
 
Kommunen ska varje år upprätta en budget. Budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Avstämning av god ekonomisk hushållning och 
kommunens mål för detta ska ske i samband med kommunfullmäktiges behandling 
av verksamhetsplan och årsredovisning.  
 
I samband med budgeten fastställs skattesatsen. 
 
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. 
 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning innehåller bestämmelser 
om att en särskild redovisning (årsredovisning och delårsrapport) ska upprättas för 
verksamheten och ekonomin.  
 
Tierps kommun utvärderar och motiverar årligen i kommunens redovisning om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs utifrån följande: 

- uppfyllelsen av de finansiella målen 
- uppfyllelsen av balanskravet 
- utvecklingen inom de kommungemensamma målen 
- utvecklingen avseende verksamheternas ekonomi 
- verksamheternas hantering av risker inom ramen för internkontroll 

 
För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd ska tre av de fem punkter ha 
en positiv trend. 
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Syfte 
Syftet med Riktlinjer för ekonomisk styrning är att klargöra ansvar, befogenheter 
och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa goda 
förutsättningar för långsiktig god ekonomisk hushållning. 

Styrning av ekonomi och verksamhet 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. 
Styrningen ska klargöra ansvar, befogenheter och handlingsutrymme i 
organisationen när det gäller ekonomin samt skapa goda förutsättningar för 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Vidare ska ekonomistyrningen bidra till att 
skapa delaktighet och helhetssyn i de ekonomiska frågorna. 
 
Regelverket är åtgärdsinriktat, bygger på demokratiska processen, ger signaler om 
lägsta godtagbara nivå, fokuseras mer på utfall än på budget och på flerårsperioder. 
 
Grunden i styrningen är ett tillitsbaserat förhållningssätt. Styrningen bygger en 
kultur och ett arbetssätt som har fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, 
där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet 
och hjälpvillighet. 
 
Med detta menar vi: 

 Större fokus på medborgare –innebär att styrningen ska fokusera på att 
säkerställa kvaliteten i leverans till medborgare i verksamhetens uppdrag. 
 

 Öka medarbetarens frihet och eget ansvar – styrmodellen ska skapa 
möjlighet för medarbetare att tänka nytt och ta ansvar för att fatta egna 
beslut för förbättring. 
 

 Förbättra systemsyn för samverkan – styrmodellen ska öka den 
sammanhållna styrningen i organisationen genom att titta på 
helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i 
tjänsteleverans till kund. 

 
Detta utmynnar i sju principer: 

 Tillit  
Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med 
och ha positiva förväntningar. 

 Medborgarfokus  
Sätt medborgaren och brukarens upplevelse samt kunskap i fokus och försök 
förstå vad som värdesätts. 

 Helhetssyn  
Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten, 
det vill säga medledarskap, och samverka över gränser. 

 Handlingsutrymme  
Delegera befogenheter och mandat, välkomna medbestämmande. 

 Stöd  
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Säkerställ ett verksamhetsnära, serviceinriktat och kvalificerat 
professionellt, administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 

 Kunskap  
Premiera kunskapsutveckling, ständigt lärande och en praktik baserad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 Öppenhet  
Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande 
och respektera kritik. 

Finansiella mål 
Kommunstyrelsen bereder och tar fram de finansiella mål som utöver de 
nedanstående som ska gälla under en kommande planperiod: 
 

- Kommunens resultat ska under respektive år i planperioden uppgå till minst 
2,0  % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att 
konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, 
finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida 
verksamhetsförändringar.   

 
- Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. 

Det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras 
även av kommande generationer. Kommunens egenfinansiering ska över tid 
ligga över 60 %. 

 
- Kommunens soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser ska på lång sikt. 

återställas till minst 25 %. På kort sikt ska målet vara 2023 – 20 % och 2025 
– 25 %. 

Budget och uppföljning 
Budget upprättas i en handling för kommun och koncern. Budget för den 
kommunala organisationen fastställs medan budgeten för de kommunala bolagen 
finns med för information. Budgeten innehåller en plan för ekonomin för en period 
av tre år. Budgetåret är periodens första år. I budgeten styrs ekonomi och 
verksamhet.  
 
Kommunen ska upprätta ett årsbokslut, en tertialrapport per 0430 och en enklare 
delårsrapport (per 0831) som rapporteras till kommunfullmäktige. Övriga enklare 
månadsuppföljningar med bokslutsprognos, (antal fastställs årligen av 
ekonomichef), rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Uppföljningen av personalkostnaderna ska vid bokslutet kompletteras med en 
uppföljning av antalet årsarbetare. Även sjukfrånvaron ska redovisas. Ett särskilt 
personalavsnitt ska redovisas i årsbokslutet 
 
Den ekonomiska ramen är styrande för verksamheterna och får inte överskridas. 
Om en verksamhet redovisar underskott i sina respektive någon bokslutsprognos 
ska verksamhetschef och ekonom upprätta en åtgärdsplan som via behandling i 
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berört verksamhetsutskott ska redovisas till kommunstyrelsen som fattar beslut om 
eventuella budgetjusteringar.1 
 

Lokal riktlinje för resultatutjämningsreserv för Tierps kommun 
Resultatutjämningsreserv 
Enligt Kommunallagens 11 kapitel § 14 finns den möjlighet att under vissa villkor reservera 
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR).  

Syftet med resultatutjämningsreserv (RUR) är att kunna bygga upp en reserv under goda 
tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när 
skatteunderlagsutvecklingen är svag. Med RUR kan kommunen undvika kortsiktiga 
neddragningar vid en tillfällig intäktsdämpning. RUR ska således inte användas för 
finansiering av kostnadshöjande åtgärder eller reformer som skapar ett långsiktigt 
åtagande för kommunen. 

I kommunallagen framgår att medel från en RUR får användas för att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel. Hur uttag ska ske regleras inte närmare utan ska beslutas på av 
respektive kommun i lokala riktlinjer. 

När medel från Resultatutjämningsreserven (RUR) får disponeras, kan de användas för att 
minimera ett eventuellt negativt balanskravsresultat. Det innebär att beloppet som kan 
behöva regleras inom en treårsperiod minskas eller försvinner, beroende och storleken på 
det negativa resultatet efter balanskravsjusteringar och storleken på de medel som kan 
disponeras ur resultatutjämningsreserven. 

Lokala riktlinjer för resultatutjämningsreserv för Tierps kommun 
Resultatutjämningsreserv i Tierps kommun är avsedd att utjämna normala svängningar i 
intäkterna över konjunkturcyklerna, med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid 
befarad eller konstaterad konjunkturnedgång. 

I lågkonjunktur eller period av finansiell oro kan medel i resultatutjämningsreserv 
disponeras för att täcka ett negativt resultat, så att balanskravet uppnås. Disposition ska 
inte göras för att täcka strukturella underskott eller nivåhöjande kostnader. Disposition får 
inte heller göras för sänkning av utdebiteringen. 

Regler vid reservering: 

Kommunfullmäktige fastställer i samband med årsredovisningen om reservering till 
resultatutjämningsreserven ska ske och vilket belopp som ska avsättas. 

Reservering till resultatutjämningsreserv får göras om kommunens finansiella mål är 
uppnådda, med ett maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av 
årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjustering som överstiger 

 
1 Utskotten har uppföljningsansvar men inte budgetansvar. 
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målet för resultatets andel av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

Maximalt 10 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning får avsättas till resultatutjämningsreserven. (motsvarar ca 
146,7 mnkr 2022) 

Reserveringen utgör en del av kommunens eget kapital. 

Regler vid disponering: 

Riktvärdet för när det är tillåtet att disponera medel ur resultatutjämningsreserven är när 
den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. 

Beslut om att disponera medel från resultatutjämningsreserven beslutas i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om delårsrapport, årsredovisning och/eller budget. Beslut om 
disponering följs upp och, vid behov, revideras i samband med kommunfullmäktiges 
beslut om delårsrapport och årsredovisning. 

Medlen från resultatutjämningsreserven ska täcka ett negativt resultat så att balanskravet 
uppnås. 

Övrigt som gäller den ekonomiska styrningen 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har ett ansvar att fattade beslut ryms inom 
fastställd budget annars måste tilläggs-/eller ombudgetering göras. 
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt.  
 
Verksamheterna ansvarar för att kommunens vision är vägledande och att målen 
och de särskilda uppdragen fastställda av kommunfullmäktige uppnås inom ramen 
för anvisade anslag. 
 
För allt lokalutnyttjande ska avtal finnas. Avtalen ska också reglera fördelning av 
kostnader vid förtida frånträde av lokalen. 
 
Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå med undantag för 
inventarier och maskiner. 
 
Beträffande exploateringar och investeringar se riktlinje för investering och riktlinje 
för exploateringsredovisning.  
 
Investeringsprojekt ska bedrivas i enlighet med fastställd processnorm. Ju mer 
komplext och omfattande projekt, desto mer formalia och dokumentation ska tas 
fram utifrån riktlinje för investering och riktlinje för exploatering.  
 
Ansvar och befogenheter vad gäller budgeten i övrigt framgår av kommunens 
delegationsordning. 
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Långsiktigt strategiskt arbete med effektivisering  
Ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete ska bedrivas på 
verksamhetsövergripande nivå men också inom varje enhet och stödfunktion.  
 
Verksamheterna och stödfunktionerna ska själva utveckla former för sitt eget 
arbete. Detta ska dokumenteras i verksamhetsplaneringen. 

Internkontroll 
Internkontroll är en viktig del i kommunens styrsystem. En väl uppbyggd och 
fungerande internkontroll är en förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp 
till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och rättsenligt samt ha en 
tillförlitlig finansiell rapportering. Med detta avses följande: 
 

- Effektivitet: Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 
Det innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi och kvalitet samt att 
fattade beslut verkställs och följs upp. 
 

- Rättsenlighet: Verksamheten ska följa tillämpliga lagar och regler. Det 
omfattar såväl lagstiftning som kommunens interna regelverk, samt 
ingångna avtal med olika parter 
 

- Tillförlitlig finansiell rapportering: Den finansiella rapporteringen och 
informationen om verksamheten ska vara tillförlitlig, räkenskaperna ska 
vara rättvisande. 
 

Genomförandet av den interna kontrollen regleras i Regel för intern styrning och 
kontroll.  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-11-14 KS/2022:971
  

  
   
  
    

 

Förlängning av avfallsplan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Avfallsplan KF § 27/2020 till och 
med 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun i Sverige är ansvarig för att ta fram en kommunal 
avfallsplan. Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter för 
avfallshantering utgör begreppet Renhållningsordning. Revidering av 
kommunens Renhållningsordning pågår och kommer föreslås antas i 
början av 2023. Efter arbetet med Renhållningsordningen följer revidering 
av Avfallsplan. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till både 
Renhållningsordning och Avfallsplan. 
TEMAB har presenterat en tidplan för revidering av nu gällande 
Avfallsplan, enligt tidplanen ska ett reviderat förslag finnas klart för 
inlämning till Kommunfullmäktige under mars 2023.  
 
Beslutsmotivering 
Beslut om Avfallsplan, KF § 27/2020, är giltigt t.o.m. 2022-12-31. För att 
säkerställa att kommunen har en gällande Avfallsplan under 
revideringsarbetet föreslås att beslutet förlängs med en giltighetstid t.o.m. 
2023-06-30. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad Avfallsplan har kommunen ett viktigt 
verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och regelverk 
kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt hantering av avfall 
bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så väl vuxna som barn 
och unga. 
 
 
 
Mål och uppdrag 
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Förord 

Föreliggande avfallsplan har tagits fram med stöd av Miljö & Avfallsbyrån på 
uppdrag av Tierps kommun och Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB). Arbetet har 
drivits av Thomas Kihlström, samhällsbyggnadsdirektör Tierps kommun och 
Thorsten Schnaars, verksamhetschef renhållning, TEMAB.  

I arbetet med framtagande av mål och aktiviteter har följande personer varit 
engagerade: 
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Carl Hellström, Miljö och Hälsa 
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1 Inledning 
Varje kommun i Sverige ska ha en renhållningsordning enligt miljöbalken. 
Begreppet renhållningsordning omfattar både föreskrifter för avfallshantering och 
avfallsplan. Detta dokument med dess bilagor utgör kommunens avfallsplan.   

Grunden i avfallshanteringen är den i Miljöbalken och i EU-lagstiftningen angivna 
avfallshierarkin. Avfallshierarkin anger den prioritetsordning som ska gälla 
avseende förebyggande och behandling av avfall. Prioriteringsordningen innebär att 
uppkomsten av avfall helst ska förebyggas, i andra hand ska varan återanvändas, i 
tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand återvinnas på annat sätt t ex. genom 
energiåtervinning och i sista hand läggas på deponi. 

Lagstiftningen som påverkar avfallsplanens innehåll har förändrats under de senaste 
åren. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande 
och hantering av avfall (NFS 2017:2) reglerar innehållet i en kommunal avfallsplan. 
Till föreskrifterna hör även en vägledning (Naturvårdsverket rapport 6760). I 
föreskrifterna och vägledningen poängterar Naturvårdsverket att kommunerna ska 
lägga mer fokus på att ta fram mål och åtgärder för att förebygga och hantera avfall, 
och mindre tid på att beskriva nuläget. Mål och åtgärder ska utgå från de nationella 
miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. 
Mål och åtgärder för nedskräpning ska finnas. 

Kopplingen till utvecklingen inom EU är tydlig. Fokus i diskussionerna kring avfall 
ligger i allt större utsträckning på att minska avfallets farlighet, att minska 
avfallsmängderna och att underlätta för människor att sortera och lämna avfall. 
Detta understryks till exempel i EU:s plaststrategi som är det senaste tillskottet i 
EU:s aktionsplan för att åstadkomma en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi 
utnyttjas resurser mer effektivt, sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder har 
brutits och materiella resurser recirkuleras i biologiska eller tekniska kretslopp. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Nuvarande och framtida avfallshantering i Tierps kommun 

Tierps kommun hade 20 700 innevånare 2017 och den totala mängden 
hushållsavfall var 405 kg per person. Av detta hushållsavfall skickades drygt 
hälften till energiutvinning och resten gick till olika former av materialåtervinning. 
En mer omfattande nulägesbeskrivning redovisas i bilaga 1. I kommunen finns tre 
återvinningscentraler (varav en är lokaliserad på Gatmots avfallsanläggning) och 11 
återvinningsstationer. Ytterligare beskrivning av anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 redovisas en förteckning över 
identifierade nedlagda deponier i kommunen. 

Införandet av matavfallsinsamling under 2017 har inneburit stora förändringar av 
insamlingssystemet. I arbetet med framtagande av denna avfallsplan har framtida 
förändringar diskuterats och vad de innebär för insamlingssystemet och för behovet 
av anläggningar för omhändertagande av avfall. En av de förändringar som 
identifierats är arbetet med utveckling av återvinningscentralerna. Vidare anses 
förebyggande arbete mot nedskräpning vara viktigt. Till exempel planering hur 
nedskräpning ska undvikas efter etablering av snabbmatskedjor. I avsnitt Error! 
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Reference source not found. nedan presenteras mål och aktiviteter i den nya 
avfallsplanen.  

Inga nya insamlingssystem anses behövas för att hantera avfallet. Istället ska 
befintliga system vidareutvecklas med vidare utbyggnad av separat insamling av 
matavfall och utveckling av återvinningscentraler. Inga ytterligare anläggningar 
anses behövas för omhändertagande av avfallet i kommunen. Inom den 
avfallsplaneperiod kommunen nu går in i bedöms inte avfallsflödena förändras i 
stor utsträckning. 

Lagstiftning och målsättningar på nationell och europeisk nivå som påverkar och 
vidare kommer att påverka avfallshanteringen i Tierps kommun, finns angivna i 
bilaga 4. 

1.1.2 Uppföljning av förgående plan 

Den tidigare avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige hösten 2012. Planen 
omfattade 9 st inriktningsmål, 22 st mätbara mål och 27 åtgärder som skulle vidtas. 
I bilaga 6 redovisas genomförd uppföljning av den tidigare avfallsplanen. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att ca 80 % av åtgärder och mätbara mål har 
genomförts helt eller delvis. 

1.2 Syfte 
Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets 
mål och syftet med avfallsplanen för Tierps kommun är att: 

 Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen 

 Ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala behov, 
nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning 

 Flytta avfallet uppåt i avfallshierarkin och styra utvecklingen av 
avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas 

 Omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och 
resurshushållningssynpunkt  

 Vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av hanteringen 
för att möta samhällets nya krav inom området 

1.3 Omfattning - innehåll i en kommunal avfallsplan 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och 
hantering av avfall (NFS 2017:2) reglerar innehållet i en kommunal avfallsplan.  

Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om avfallsmängder, 
avfallshantering och avfallsanläggningar samt mål och åtgärder.  

För avfall som kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål och åtgärder för att 
förebygga och hantera avfallet. Det omfattar både hushållsavfall och avfall som 
uppkommer i kommunens egna verksamheter. Planen ska även innehålla mål och 
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åtgärder för avfall som kommunen inte ansvarar för, i den utsträckning som 
kommunen kan påverka detta.  

Planen ska beskriva de åtgärder som kommunen planerar att vidta för att uppnå de 
uppsatta målen samt hur målen kommer att följas upp. Planen ska även beskriva 
vilka styrmedel man planerar att använda för att implementera mål och åtgärder.  

1.4 Metod 

1.4.1 Genomfört samråd 

Samråd och utbildning är genomförd – redovisas i bilaga 1. 

1.4.2 Genomförande av avfallsplanen och uppföljning 

Denna avfallsplan är ett verktyg för kommunen i arbetet med att anpassa 
avfallshanteringen i riktning mot hållbar utveckling. Kommunen har för 
säkerställande av en väl fungerande avfallshantering bildat det helägda 
dotterbolaget Tierps Energi och Miljö (TEMAB). Bolaget har det operativa ansvaret 
för avfallshanteringen och har i samarbete med representanter för kommunen tagit 
fram avfallsplanen som fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget har 
huvudansvaret för genomförande av avfallsplanen, enligt bolagsordning och 
ägardirektiv för TEMAB. I avsnitt 6 beskrivs bolaget närmare.  

Uppföljning, och vid behov revidering, av avfallsplanens mål och planerade 
aktiviteter ska ske två gånger per år och revidering av hela avfallsplanen ska göras 
senast 2022. I avsnitt 7 beskrivs ansvarsfördelningen för genomförande av 
aktivisterna i planen. Ansvariga och medverkande ska genomföra uppföljningen av 
mål och aktiviteter tillsammans. TEMAB, som operativt ansvariga för 
avfallshanteringen i kommunen, är huvudansvarig för uppföljningen och 
dokumenterar och presenterar den för kommunstyrelsen. 

I det fortlöpande avfallsplanearbetet kommer representanter från olika verksamheter 
inom kommunen att vara delaktiga. Dialog kan även ske med olika externa 
intressentgrupper vid behov. Avfallsplanen kommer därmed att bli ett levande 
dokument och avfallsplaneringen kommer att ske som en kontinuerlig process med 
regelbunden uppföljning, och vid behov revidering, inför den årliga 
budgetprocessen.  

Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på 
kommunens hemsida. 
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2 Mål och aktiviteter 

2.1 Målsättningsprocess 
Det övergripande målet med avfallsplanen är att utveckla avfallshanteringen i Tierp 
ytterligare och säkerställa en utveckling i enlighet med avfallshierarkin och en 
avfallshantering av god kvalitet. Utifrån den nulägesanalys och den omvärldsanalys 
som genomförts i avfallsplanearbetet har sex viktiga områden identifierats där mål 
utarbetats till planen.  

Dessa viktiga områden är aktuella i det arbete som pågår i hela EU med utveckling 
av ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Målen har tagits fram i samverkan i 
hela kommunens organisation. En bred grund och en god förankring av planens mål 
har säkrats genom tre temamöten där målområden har diskuterats. Utifrån 
temamötena har målen i planen utvecklats och samtliga deltagare har haft flera 
möjligheter att kommentera förslagen.  

Dessa temamöten har varit  

 Temamöte Nedskräpning med deltagare från Tierpsbyggen, 
Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa, Kultur och Fritid, Mark och 
Exploatering samt TEMAB. 

 Temamöte Matsvinn med deltagare från Äldreomsorgen, Kostenheten, 
Samhällsbyggnad, fastighetssamordning samt TEMAB. 

 Temamöte Cirkulär Ekonomi med kommunalråd, kommundirektör samt 
ledande personer på Miljö och Hälsa, Samhällsbyggnad samt TEMAB.  

Utifrån dessa diskussioner och diskussioner inom TEMAB har följande mål 
formulerats. Målen ska uppfyllas inom planperioden och ett antal aktiviteter har 
kopplats till var en och av dem. I det följande finns bakgrunden till valet av mål 
samt planerade aktiviteter kopplade till målet. 

 Minska mängden brännbart avfall på återvinningscentralerna med 15 % och 
mängden restavfall med 10 % 

 Minska miljöpåverkan från gamla deponier 

 Nyttiggörande av näringen i kommunens samtliga organiska avfall1 år 2022 

 Kommunen bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi 

 Nedskräpningen ska minska och förebyggas 

 Minska mängden matsvinn inom vård, skola och omsorg 

I avsnitt 7, Mål och aktiviteter i sammanfattning, finns en sammanfattning av mål 
och respektive aktiviteter presenterade översiktligt i tabellform. I tabellen anges 
ansvariga och medverkande. 

 

 
1 Matavfall, avloppsslam och aska 
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2.2 Mål med tillhörande aktiviteter 

2.2.1 Minska mängden brännbart avfall på återvinningscentralerna 
med 15 % och mängden restavfall med 10 % 

En huvudinriktning för TEMAB i arbetet med utvecklingen av avfallshanteringen i 
Tierps kommun är att minska mängden restavfall och avfall i den brännbara 
fraktionen på återvinningscentralerna. Detta innebär en förflyttning upp i 
avfallshierarkin och kan åstadkommas dels genom ökad källsortering och dels 
genom en minskning av avfallsmängderna. Målsättningen är att den totala mängden 
brännbart avfall från återvinningscentralerna ska minska med 15 % under 
planperioden med utgångspunkt i 2017 års siffror. Detsamma gäller 
restavfallsmängderna men där är den målsatta minskningen 10 %. 

De aktiviteter som är kopplade till målet är framtagande av en utvecklingsplan för 
återvinningscentralerna samt genomförande av densamma. Framtagandet av 
utvecklingsplanen är redan påbörjat och kommer att slutföras under 2019. Därefter 
tar aktiviteter vid enligt den ordning som pekas ut i utvecklingsplanen. 

För att öka kunskapen om sortering och hur man i Tierp arbetar med frågan, ska 
samtliga nyinflyttade samt de som byter boendeform (från exempelvis lägenhet till 
villa) informeras om hur sorteringen av avfall i kommunen går till. 

Ytterligare en aktivitet för att minska mängden brännbart avfall från 
återvinningscentralerna och minska mängden restavfall är att fortsätta arbetet med 
införande av källsortering av matavfall, förpackningar och tidningar i alla 
kommunens verksamheter. Det gäller såväl samtliga skolor, vårdinrättningar och 
verksamhet inom omsorg som bolag och förvaltningar. 

Införandet av matavfallsinsamling ska följas upp 2019, 2020 och 2021 för att följa 
utvecklingen och se till att andelen källsorterande hushåll och verksamheten stadigt 
växer, annars kommer åtgärder att vidtas. 

För att följa utvecklingen kommer plockanalyser av restavfall och matavfall samt av 
brännbart avfall på återvinningscentralerna att genomföras vid två tillfällen under 
planperioden. Syftet med plockanalyserna är att identifiera dels vilka felsorteringar 
som förekommer (för riktade informationsinsatser) och dels vilka fraktioner som 
bör samlas in separat för ökad återvinning. 

2.2.2 Minska miljöpåverkan från gamla deponier 

Gamla deponier finns det gott om i alla kommuner. Avfallshanteringen har genom 
åren centraliserats och antalet aktiva deponier har drastiskt minskat. Minskningen 
beror dels på ökade krav på kontroll av miljöpåverkan från avfallshanteringen och 
dels på att större andelar avfall går till förbränning eller återvinning numera. En 
viktig roll kommunen har är att ha kontroll på, och begränsa, miljöpåverkan från de 
nedlagda gamla deponierna. Med anledning av detta finns målet att minska 
miljöpåverkan från de gamla deponierna med i avfallsplanen.  

Arbetet är långsiktigt. De aktiviteter som finns med i avfallsplanen för att 
säkerställa att kommunen minskar miljöpåverkan från de gamla deponierna är, dels 
att utifrån den inventering som just slutförs, utveckla ett åtgärdsprogram för 
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samtliga nedlagda kommunala deponier och dels att genomföra åtgärder enligt 
åtgärdsprogrammet. 

2.2.3 Nyttiggörande av näringen i samtliga kommunala organiska 
avfall 2022 

Gödningsmedel som åkermarker gödslas med kommer ofta från gruvor. Näringen 
hamnar sedan i maten och vidare i toalettavfallet eller som matavfall. Att inte ta 
tillvara näringen och gödsla med den igen utan istället gödsla med nya mineraliska 
gödningsmedel är inte hållbart. Så stor del som möjligt av näringen i matavfall, 
slam och gödsel behöver komma till nytta på odlingsmark. Detta är dock inte lätt att 
åstadkomma då de farliga ämnen som används i samhället ofta återfinns 
tillsammans med näringen i slam och avfall. 

Kommunen har, genom TEMAB, ansvar för både matavfall, avloppsslam och aska. 
Matavfallet omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och slammet från 
avloppsreningsreningsverket och askan från fjärrvärmeproduktionen är kommunala 
verksamhetsavfall och omfattas därför av avfallsplanen. TEMAB har alltså stor 
möjlighet att arbeta med att förbättra förutsättningarna för nyttiggörande av de här 
avfallsslagens näringsinnehåll.  

Målsättningen i avfallsplanen är att näringen i kommunens samtliga organiska 
avfall ska nyttiggöras 2022. 

TEMAB ska, i den upphandling av behandling av det i kommunen insamlade 
matavfallet som kommer att genomföras inom kort, kräva att den rötrest/kompost 
som återstår efter behandling ska återföras till åkermark. 

Likaså kommer under planperioden en utredning om en lokal biogasanläggning att 
genomföras. Vid en första översiktlig genomgång kan det verka som att den mängd 
matavfall och slam som finns att tillgå är för liten för att en biogasanläggning för 
tillverkning av biogas för fordonsdrift ska kunna drivas med god ekonomi. Men om 
biogasen inte uppgraderas till fordonsgas utan istället används för produktion av el 
och värme eller om någon annan aktör är intresserad av att vara med kan ekonomin 
bli en helt annan. Andra aktörer som kan vara intresserade är andra kommuner eller 
stora lantbruk. Denna aspekt är värd att undersöka i en utredning om lokal 
biogasanläggning. Utredningen kommer också att titta på alternativa möjligheter att 
nyttja tillgångarna i matavfallet så mycket som möjligt. 

En utredning av hur avloppsslam och aska ska hanteras när de inte längre kan 
användas som sluttäckningsmaterial för att sluttäcka deponin på Gatmots 
avfallsanläggning ska genomföras. Det finns flera svårigheter att komma till rätta 
med innan avloppsslam kan läggas på åkermark och utredningen kommer att 
undersöka vilka och hur de kan tacklas. En av dessa svårigheter som bör belysas i 
utredningen är hur läkemedelsrester i avloppsvattnet och slammet ska hanteras. För 
närvarande finns det inga nationella krav på rening av läkemedelsrester och 
eventuell rening är förenad med stora kostnader.  

Ytterligare en utredning kommer att genomföras inom ramen för avfallsplanen. Den 
ska utreda hur näringen i slammet från små avloppsanläggningar på bästa sätt kan 
komma till nytta. Det kan vara lättare att nyttiggöra näringen från slammet från 
enskilda avloppsanläggningar än från avloppsreningsverket eftersom slammet från 
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enskilda avloppsanläggningar inte innehåller förorenat vatten från till exempel 
trafikytor eller tak. Även här ska problemen med läkemedelsrester beaktas. 
Utredningen ska leda fram till åtgärder som i möjligaste mån ska genomföras under 
planperioden. 

2.2.4 Kommunen bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi 

Under senare år har det moderna samhällets ohållbara konsumtion av fysiska 
resurser diskuterats allt mer. Återvinning, återanvändning och avfallsförebyggande 
är aktuella frågor och EU har under senare år tagit fram flera strategier för att 
utveckla en ekonomi som bygger på mer hållbara materialflöden – strategier för att 
uppnå en cirkulär ekonomi. Enligt avfallsplanen ska kommunen bidra till denna 
utveckling.  

Två aktiviteter för att uppnå målet är med i planen. Uppdraget åt Tierps 
Kretsloppsservice (Socialt företag) ska utökas med ytterligare varor som till 
exempel cyklar från återvinningscentralerna. Kommunen ska även, inom ramen för 
avfallsplanen, undersöka möjligheterna att skapa en affärsmässig masshantering. 
Om möjligheterna för detta visar sig vara goda ska dessa affärer utvecklas.  

I diskussionerna som fördes på temamötet om Cirkulär Ekonomi diskuterades även 
möjligheten att i kommunens upphandlingar försöka föra in krav som har en 
avfallsförebyggande effekt. Inga aktiviteter rörande upphandling har dock 
prioriterats i denna avfallsplan. Likaså fördes en diskussion om vilka egna 
förpackningar som kommunen ska använda när mat distribueras inom den 
kommunala verksamheten. Dessa båda områden kan vara intressanta att arbeta med 
i nästa avfallsplan. 

2.2.5 Nedskräpningen ska minska och förebyggas  

Enligt det nya regelverket för kommunala avfallsplaner ska målsättningar för att 
minska nedskräpningen finnas med i varje kommuns avfallsplan. I Tierp är 
nedskräpning inte så vanligt förekommande men det finns en risk att den kommer 
att öka. Kommunen växer och det kan snart finnas underlag för snabbmatskedjor att 
etablera sig. Denna utveckling skulle kunna innebära ökade mängder skräp. 

Målsättningen i avfallsplanen är att nedskräpningen i Tierp ska minska och 
förebyggas.  

En plan för att komma till rätta med kustnära nedskräpning, alltså skräpiga stränder, 
ska upprättas och sedan följas. 

I Tierps tätort ska skräpmätningar genomföras vid tre tillfällen under planperioden. 
Fler typer av områden kan väljas för dessa mätningar, något mer utsatt och något 
mindre utsatt område. 

Ytterligare en aktivitet som ska genomföras under planperioden är att kommunen 
ska planera för förebyggande åtgärder mot nedskräpning, i den detaljplanering 
och/eller bygglovsprocess som föregår etablering av verksamhet som riskerar att 
medföra nedskräpning, exempelvis snabbmatskedjor. 
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TEMAB ska också ta initiativ till att öka intresset från skolor och förskolor att vara 
med vid skräpplockningsaktiviteter och i Grön Flagg. Fler kan intresseras om 
initiativen från skolor och förskolor kompletteras med initiativ från TEMAB. 

Att genomföra synlig städning antas vara en viktig aktivitet i planen för att minska 
nedskräpningen. Synlig städning ett par gånger i veckan visar att det är viktigt för 
kommunen att det är rent och snyggt. 

Den sista aktiviteten gällande nedskräpning är framtagande av, och arbete enligt, en 
kommunikationsplan för att ge invånarna kännedom om åtgärder mot nedskräpning. 

2.2.6 Minska mängden matsvinn inom vård, skola och omsorg 

En stor del av maten slängs. Det gäller både i produktionen, vid försäljning och vid 
servering. Kommunens kostenhet bereder, distribuerar och serverar flera tusen 
portioner varje dag. Det uppstår en hel del svinn i alla dessa led trots att kommunen, 
via kostenheten, är engagerad i frågan.  

De aktiviteter som ska genomföras inom ramen för avfallsplanearbetet är att utreda 
och införa ett enkelt system för att se till att kostenheten får rätt uppgifter om antal 
kunder så att rätt antal måltider kan produceras och serveras. Uppföljning sker 
genom mätning av produktionssvinn (max 10 %), serveringssvinn på 
mottagningsenheterna (max 10 %) och serveringssvinn på tillagningsenheterna 
(max 5 %). 

Vidare ska en tallrikssvinnskampanj genomföras ”Maten ska hamna i magen”. 
Kampanjen ska leda till att max 20 g/tallrik blir tallrikssvinn. 

Inom ramen för arbetet ligger att använda ekonomisk styrning för att uppnå målen. 
Anslutning till kostenheten av samtliga kommunala enheter inom skola, vård och 
omsorg kan också vara ett sätt att minska matsvinnet i kommunen. 
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3 Miljökonsekvenser 
En strategisk miljöbedömning har genomförts av avfallsplanen och en 
miljökonsekvensbeskrivning redovisas i Bilaga 5. 

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 och strategier bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål 
och mål i den nationella avfallsplanen. 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.  

Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 
miljökvalitetsnormer överskrids.  

Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av minskade mängder avfall 
och ökade mängder avfall till återanvändning och återvinning. Flera åtgärder 
avseende nedskräpning kommer att vidtas. 

Avfallsplanen bedöms inte i sig medföra Negativ miljöpåverkan. Negativ 
miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter av avfall. 

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv 
miljöpåverkan.  
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4 Ekonomi 

4.1 Finansiering av avfallshanteringen i kommunen 
Avfallshanteringen finansieras av avfallstaxan som fastställs av 
kommunfullmäktige. Avgifterna i taxan ska finansiera insamling och behandling av 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Avgifterna ska även 
finansiera återvinningscentraler, planering, utredningar, kundtjänst och 
administration. 

Insamling och behandling av avfall som omfattas av producentansvar finansieras av 
avgifter på nya produkter och förpackningar. Vissa fastighetsägare och 
verksamheter köper hämtning av dessa avfall fastighetsnära av entreprenör eller av 
kommunen. 

Insamling och behandling av övrigt avfall finansieras av de avgifter som företag 
och verksamheter betalar till privata entreprenörer eller till kommunen för att 
omhänderta avfallet.  

4.2 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram 
Flera åtgärder i avfallsplanen innebär en kostnad. Kostnaden för vissa åtgärder bedöms 
rymmas inom ramen för de olika verksamheternas normala budget. Andra åtgärder medför 
olika typer av investeringar. Det gäller exempelvis:  

 Åtgärder för att minska mängden restavfall och mängden brännbart avfall vid 
återvinningscentralerna. TEMAB kommer att genomföra ombyggnationer vid 
återvinningscentralerna utifrån den utvecklingsplan som kommer att tas fram. 
Likaså kan ombyggnationer komma att behövas för att källsortering vid 
kommunens alla verksamheter ska bli möjlig. 

 Utredning om lokal biogasanläggning eller annan nyttiggörande av energi och 
näringsämnen i matavfallet. 

 Skräpmätningar kommer att genomföras, troligen med delvis extern personal.  

 Utökad kommunikation kring vad som behövs för att hålla Tierp rent. 

Den inventering av gamla deponier som genomförs inom ramen för planen och det 
åtgärdsprogram som inventeringen leder fram till kommer att lyfta fram de sex mest 
prioriterade deponierna. Storleken på kostnader avseende gamla deponier kan inte bedömas 
i dagsläget och kommande ansvarsutredningar kommer att visa var ansvaret för 
kostnaderna kommer att ligga.  
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5 Kommunala styrmedel för styrning i planens riktning 

5.1 Lokala föreskrifter om avfallshantering 
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen innefattar lokala föreskrifter om hantering av avfall som 
gäller för kommunen samt avfallsplanen. 

Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering och är 
ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall. Föreskrifterna är också ett 
komplement till gällande lagstiftning på området. Föreskrifterna utgör en rättslig 
grund i det dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare 
och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på dem 
själva och andra aktörer.  

5.2 Information och vägledning 
Information, kommunikation och styrsignaler är viktigt i arbetet med att nå en 
kvalitativt bättre avfallshantering. Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för 
information om både sådant avfall som omfattas av det kommunala 
renhållningsansvaret och av producentansvaret för förpackningar och returpapper. 

För att uppnå resultat med avfallsinformation behövs en dialog, byggd på 
helhetssyn. Det kan vara effektivt att koppla information om hantering av avfall till 
konkret miljönytta. Dialogen måste också anpassas till den aktuella målgruppen. 
För att nå ut med rätt information och kunna bygga upp en aktiv kommunikation 
utifrån olika intressenters perspektiv kan aktörsanalyser utföras. Exempel på 
perspektiv är: 

 Politiskt perspektiv 
 Kommunalt förvaltningsperspektiv 
 Entreprenörsperspektiv 
 Fastighetsinnehavare-/boendeperspektiv 
 Barnperspektiv 

 
I och med dialogen blir inte bara kommunens verksamhet inom avfallsområdet både 
ekonomiskt och miljömässigt effektivare utan dialogen kan även bidra till 
varumärkesbyggande genom en stärkt miljöprofil. Information om avfallshantering gör 
det enklare för människor att göra miljömedvetna val på ett påtagligt sätt. Informations- 
och kommunikationskanaler som används inom avfallshanteringen i Tierps kommun 
är: 

 TEMABs och kommunens hemsida 
 Telefonsamtal med kunder som själva kontaktar kommunen 
 Information och instruktioner i soputrymmen om hur sortering ska ske  
 Kontakt med kunder i samband med fastighetsförvärvning 

 
Vid sidan av dialogen med intressenter är arbete med vägledning mycket viktigt. 
Genom att försiktigt leda avfallslämnare i en annan riktning än de annars skulle 
tagit, att göra det lätt att göra rätt, är att leda dem till att delta i utvecklingsarbetet. 
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Placeringen av containrar på återvinningscentralerna eller avstånd till sopkärl 
påverkar hur sorteringen av avfallet fungerar är exempel på detta. 
Lunchrestauranger kan minska matsvinnet genom att minska storleken på 
tallrikarna.   

Att förstärka och vägleda på detta sätt blir allt mer känt som ett viktigt komplement 
till informationen. 

5.3 Taxa 
En utgångspunkt vid utformandet av ekonomiska styrmedel där syftet är minskad 
miljöbelastning och/eller ökad resurshushållning är principen om att förorenaren 
ska betala. Avfallsekonomin regleras i lagstiftningen (Miljöbalken och 
Kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och 
likställighetsprincipen. 

För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en 
ökad återvinning av avfall har kommunerna enligt Miljöbalken möjlighet att 
differentiera avgifterna i renhållningstaxan. Differentieringen i avgift mellan de 
olika erbjudna insamlingsalternativen måste vara ekonomiskt möjlig för kunden och 
får alltså inte vara orimligt stor. Stora skillnader i avgiftsnivåerna riskerar att leda 
till att hushåll väljer en viss avfallshanteringslösning enbart av ekonomiska skäl, 
vilket ofta innebär att ökad miljönytta i form av exempelvis förbättrad sortering inte 
åstadkoms. För små skillnader riskerar å andra sidan att inte styra mot avsedd 
miljönytta.  

Tierps kommun har en miljöstyrande renhållningstaxa som ger hushåll med 
abonnemanget ”Sorterat restavfall/kompost” och ”Sorterat restavfall/matavfall” 
lägre avgift än ”Osorterat avfall”. Därmed stimuleras både sortering av avfallet och 
hemkompostering av matavfallet.  

Fastighetsägare i Tierp har möjlighet att beställa hämtning av förpackningar och 
returpapper vid fastigheten mot avgift. 

Andra ekonomiska styrmedel än den kommunala renhållningstaxan är nationella 
styrmedel som exempelvis skatt på avfall som deponeras, pant på returflaskor, 
skrotningspremier för bilar, producentansvarets förpackningsavgifter samt avgifter 
på miljöfarliga batterier. Sådana avgifter och pantsystem är i huvudsak 
lagreglerade. 

5.4 Tillsyn 
Varje kommun tillämpar tillsyn enligt Miljöbalken för att säkerställa att 
verksamheter i kommunen bedrivs enligt gällande lagstiftning. Vid rutinmässiga 
inspektioner av miljöfarliga verksamheter säkerställs att hanteringen av farligt 
avfall sker på ett betryggande sätt genom okulär besiktning av lagring av avfallet, 
kontroll av kvitton på borttransporterat avfall och vilken anläggning som har tagit 
emot avfallet samt att kompletterande frågor ställs om hanteringen. Annat avfall än 
farligt avfall hanteras mera översiktligt genom okulär besiktning av lagring av 
avfall, omfattning av nedskräpning på platser där allmänheten har insyn samt 
kompletterande frågor om avfallets borttransport.  
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Vid tillsyn enligt Livsmedelslagen på restauranger och i storkök sker tillsynen av 
avfallshanteringen med fokus på att förhindra risken för att avfallet ska attrahera 
skadedjur.  

Tillsynen följer en tillsynsplan som uppdateras årligen. Vid den rutinmässiga 
tillsynen av verksamheter ingår alltid avfall och avfallshantering som en del. I 
planen för den närmaste tiden finns projektinriktad tillsyn på kommunala deponier 
och tillsyn på enskilda avlopp. Även nationella projekt som initieras från till 
exempel Naturvårdsverket ska lyftas in i planen. Inget sådant nationellt projekt är 
för närvarande aktuellt.  
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6 Organisation 

6.1 Nuvarande organisation 
Ytterst ansvarig för kommunal renhållning, tillsyn och annan verksamhet inom 
kommunen är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Nedan beskrivs kort hur 
ansvaret vidare är fördelat inom kommunen. 

Det är Utskottet Samhällsbyggnad som har det politiska ansvaret för de frågor inom 
avfallsområdet som kommunen ansvarar för. Utskottet beslutar i ärenden om 
avfallsplan och taxa.  

Vid utveckling av avfallshanteringen enligt den tidigare avfallsplanen för 2013–
2018 har organisatoriska förändringar skett. Den första januari 2016 övertog 
TEMAB de kommunaltekniska verksamheterna från kommunen. Bolaget är 
ansvarigt för VA, Renhållning och för verksamheten inom Gata och park. Tierps 
Fjärrvärme AB är nu ett helägt dotterbolag till TEMAB. TEMAB ägs av Tierps 
kommun och har omkring 40 medarbetare. Inom verksamhetsområde Renhållning 
sker planering, uppföljning, fakturering, kundtjänst och hantering av abonnemang. 
Enligt bolagsordning och ägardirektiv ska TEMAB insamla, transportera, återvinna 
och bortforsla avfall samt uppföra/förvalta fast och lös egendom för 
avfallshanteringen. TEMAB ska vidare, enligt ägardirektivet, utveckla 
avfallshanteringen så att negativa effekter i miljön och på människors hälsa 
minimeras och en utveckling sker mot effektivare resursutnyttjande enligt den 
lagstadgade så kallade avfallshierarkin. Insamling av hushållsavfall och bemanning 
av återvinningscentraler sköts av TEMAB i egen regi medan slamtömning utförs av 
entreprenör. 

Jävsnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet och tillsynen utförs av Miljö- och 
hälsoskyddsenheten. 

6.2 Samverkan 
Inget formaliserat samarbete med andra kommuner finns idag. Tierps kommun 
samarbetar med Östhammars kommun i olika ärenden vid behov, exempelvis 
samordning av upphandling.  

6.3 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram 
Genomförandet av åtgärderna i avfallsplanens åtgärdsprogram förutsätter 
engagemang från flera olika delar av kommunens organisation. TEMAB är 
nyckelaktör i arbetet men flera andra delar av organisationen kommer att behöva 
vara aktiva i arbetet. Åtgärderna bedöms dock kunna genomföras med befintliga 
personella resurser. 
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7 Mål och aktiviteter i sammanfattning 
I tabellen nedan anges huvudansvar och medverkande samt när åtgärden ska vara klar 

 
 Huvudansvar Medverkande Klart 

Minska mängden brännbart avfall på återvinningscentralerna med 15 % och mängden restavfall med 10 %  

Framtagande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna VC Renhållning, TEMAB2  Miljösamordnare, 
TEMAB 2019 

Genomförande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna VC Renhållning, TEMAB  2019 ff 

Information till samtliga nyinflyttade samt de som bytt boende i kommunen 
om hur sorteringen av avfall går till. VC Renhållning, TEMAB Chef, ABTB3 2019 

Införande av källsortering av matavfall, förpackningar och tidningar i alla 
kommunens verksamheter (inklusive skola, vård och omsorg) VC Renhållning, TEMAB 

Fastighetsansvarig, 
kommunen  
Chef, TKAB4 
Chef, ABTB 

2020 

Genomförande av uppföljning och analys av införandet av 
matavfallsinsamling VC Renhållning, TEMAB  2019, 2020, 

2021 
Genomförande av plockanalys av restavfall, matavfall samt brännbart avfall 
på återvinningscentralerna VC Renhållning, TEMAB  2019, 2021 

Minska miljöpåverkan från gamla deponier 

Utveckla åtgärdsprogram för samtliga nedlagda kommunala deponier Samhällsbyggnadschef, 
kommunen   2018 

 
2 TEMAB = Tierps Energi och Miljö AB 
3 ABTB = AB Tierpsbyggen 
4 TKAB = Tierps kommunfastigheter AB 
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Genomföra åtgärder enligt åtgärdsprogram Samhällsbyggnadschef, 
kommunen   2019 ff 

Nyttiggörande av näringen i samtliga kommunala organiska avfall 2022 

I upphandling kräva att organiskt avfall ska komma till nytta på åkermark VC Renhållning, TEMAB  Upphandlingschef, 
kommunen 2018 

Genomförande av utredning om lokal biogasanläggning och alternativa 
lösningar VC Renhållning, TEMAB  Miljösamordnare, 

TEMAB 2020 

Genomförande av utredning kring framtida avsättning för avloppsslam och 
aska VC VA, TEMAB Miljösamordnare, 

TEMAB 2019 

Genomförande av utredning av hur näringen i slammet från små 
avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta.  

Chef Miljö och Hälsa, 
kommunen  2019 

Genomförande av de åtgärder som krävs för att nyttiggöra näringen från 
små avloppsanläggningar. TEMAB 

Chef Tillväxt och 
samhällsbyggnad, Chef 
Miljö och hälsoskydd 

2022 

Kommunen bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi 

Utöka Tierps kretsloppsservice (socialt företag) uppdrag med ytterligare 
varor, ex cyklar från återvinningscentralerna. VC Renhållning, TEMAB  2020 

Undersöka möjligheterna med att skapa en affärsmässig masshantering. Om 
möjligheterna är goda – börja utveckla affärerna VC Renhållning, TEMAB VC Gata/Park, TEMAB 2019 ff 

Nedskräpningen ska minska och förebyggas  

Upprätta en plan för att komma till rätta med kustnära nedskräpning VC Gata/Park, TEMAB Chef Kultur och fritid, 
kommunen 2019 ff 

Genomföra plan för att komma till rätta med kustnära nedskräpning VC Gata/Park, TEMAB Chef Kultur och fritid, 
kommunen 2019 ff 

Genomföra skräpmätning i Tierp VC Gata/Park, TEMAB  2019, 2020, 
2022 

Vid detaljplanering för etablering av snabbmatskedjor ska förebyggande 
åtgärder mot nedskräpning göras VC Gata/Park, TEMAB  Kontinuerligt 
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Genomföra initiativ för att aktivera fler skolor för skräpplockning och grön 
flagg VC Gata/Park, TEMAB Chef Samhällsbyggnad, 

kommunen Kontinuerligt 

Genomföra synlig städning VC Gata/Park, TEMAB   Kontinuerligt 

Framtagande av kommunikationsplan för att ge invånarna kännedom om 
åtgärder mot nedskräpning VC Gata/Park, TEMAB Chef Samhällsbyggnad, 

kommunen 2019 

Genomföra kommunikationsplan för att ge invånarna kännedom om 
åtgärder mot nedskräpning VC Gata/Park, TEMAB Chef Samhällsbyggnad, 

kommunen 2019 ff 

Minska mängden matsvinn inom vård, skola och omsorg 

Utreda och införa ett enkelt system så att kostenheten får rätt uppgifter om 
antal kunder så att rätt antal måltider kan produceras och serveras. 
Uppföljning sker genom mätning av produktionssvinn (max 10 %), 
serveringssvinn på mottagningsenheterna (max 10 %) och serveringssvinn på 
tillagningsenheterna (max 5 %) 

Chef för kostenheten, 
kommunen  

Chef för utbildning, 
vård & omsorg, 
kommunen  

2020 

Genomföra tallrikssvinnskampanj ”Maten ska hamna i magen” så att max 20 
g/tallrik blir tallrikssvinn 

Chef för kostenheten, 
kommunen  

Chef för utbildning, 
vård & omsorg, 
kommunen 

2020 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-11-14 KS/2022:874
  

  
   
  
    

 

Förlängning av renhållningsordning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Renhållningsordning, KF § 
36/2018, till och med 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla de lokala föreskrifter och 
bestämmelser om hantering av avfall som gäller för kommunen, samt en 
avfallsplan. Renhållningsordningen är ett komplement till gällande 
lagstiftning på området och utgör ett verktyg för att styra hanteringen av 
avfall. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till 
Renhållningsordning. Arbete med framtagande av nytt förslag pågår, enligt 
tidplanen ska ett reviderat förslag finnas klart för inlämning till 
Kommunfullmäktiges första sammanträde 2023.  
    
 
Beslutsmotivering 
Beslut om Renhållningsordning, KF § 36/2018, är giltigt t.o.m. 2022-12-
31. För att säkerställa att kommunen har en gällande Renhållningsordning 
under den period det nya förslaget utarbetas föreslås att beslutet förlängs 
med en giltighetstid t.o.m. 2023-06-30. Arbetas det nya förslaget fram och 
beslutas innan halvårsskiftet 2023 ersätter det nya beslutet det tidigare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad Renhållningsordning har kommunen ett 
viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och 
regelverk kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt hantering 
av avfall bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så väl vuxna 
som barn och unga. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Renhållningsordning KF § § 36/2018 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 

 
I tjänsten  
 
Anna Persson  
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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Tierps Energi & Miljö AB  

Box 9  

815 21 Tierp  

Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp  

Telefon: 0293-21 99 00  

 
 

Dokumentnamn 

 Förslag till beslut 
  

 Datum Diarienummer 

 2022-10-05  

 
 Adress Delegationspunkt 

 Kommunfullmäktige  

    

   
 
 
Renhållningsordningen för Tierps kommun 2022 
 

Förslag till beslut  

Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 

hemställa till Kommunfullmäktige 
 

att fastställa Renhållningsordningen för det kommunala 

renhållningsansvaret i Tierps kommun. Renhållningsordningen är ett 

komplement till gällande lagstiftning, och ska antas av 

kommunfullmäktige och gäller från och med det datum som 

kommunfullmäktige beslutar intill dess att nytt beslut om 

renhållningsordningen fattas. 

 

 

Bakgrund 
Den gällande renhållningsordningen blev senast antagen av 

kommunfullmäktige den 10 april 2018, och gäller från den 1 maj 

2018. Renhållningsordningen ska komplettera den befintliga 

lagstiftningen och utgöra ett verktyg för att styra hanteringen av 

avfall. 

 

  

Beslutsunderlag  

 Bilaga 1, Förslag till renhållningsordning Tierps kommun 

 

 

Motivering 

För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken finnas 

en renhållningsordning som ska innehålla de lokala föreskrifter 

och bestämmelser om hantering av avfall som gäller för 

kommunen, samt en avfallsplan. Renhållningsordningen är ett 

komplement till gällande lagstiftning på området och utgör ett 

verktyg för att styra hanteringen av avfall. Exempelvis ska 

fastighetsinnehavare och verksamheter se vilka skyldigheter och 

vilket ansvar som vilar på dem.  

Renhållningsordningen tas av kommunfullmäktige med stöd av med 

stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ Miljöbalken. 
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Tierps Energi & Miljö AB  

Box 9  

815 21 Tierp  

Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp  

Telefon: 0293-21 99 00  

 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Renhållningsordningen påverkar inte taxan för renhållningen inom 

Tierps kommun, men är ett stöd dokument för att säkerställa att det 

blir tydligt för medborgare och kommunen vilket ansvar och 

befogenheter man har som avfallslämnare och avfallhämtare. 

 

 

 

Tidplan 

Renhållningsordningen träder i kraft efter kommunfullmäktiges 

beslut. 

 
 

Beslut delges  

Kommundirektör 

VD för Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

 

 

Kenneth Karlsson  Tomas Ulväng 

Ordförande VD 



 
 

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

 

 

 

 

 

Renhållningsordning 

Antagen av kommunfullmäktige:  

att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 

§ 36/2018 upphör att gälla 



 
 

Dokumentets giltighet och beslut 

Dokumentnamn: Renhållningsordning 
Gäller för: Tierps kommun 

Gäller  fr o m: 20ÅÅ-MM-DD 

Gäller t o m: 20ÅÅ-MM-DD 

Fastställd av: Kommunfullmäktige § XX/20XX 

Fastställd: 20ÅÅ-MM-DD 

Diarienummer: KS 20XX/XX 

 

Dokumentansvar och handläggning 

Dokumentansvarig:  

Handläggare: Anna Sjöberg Sjödén, 

Renhållningschef, Tierps Energi & 

Miljö AB 

Dokumenthistorik 

Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § 36/2018 

Upphäver: Renhållningsordning 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 

För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och 

avfallsförordningen (2020:614). För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41§ 

Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de lokala 

föreskrifter och bestämmelser om hantering av avfall som gäller för 

kommunen, samt en avfallsplan. Renhållningsordningen är ett komplement till 

gällande lagstiftning på området och utgör ett verktyg för att styra hanteringen 

av avfall. Exempelvis ska fastighetsinnehavare och verksamheter se vilka 

skyldigheter och vilket ansvar som vilar på dem.  

Omfattning 

Tierps kommuns avfallshantering styrs av Avfallsplan, Renhållningsordning 

och renhållningstaxan och dessa antas av Kommunfullmäktige med stöd av 15 

kap. 38, 39 och 41 §§ Miljöbalken. Tierps Energi och Miljö AB (Temab) eller 

de som Temab anlitar hanterar det avfall som omfattas av kommunens ansvar. 

Den faktiska avfallshanteringen utförs av Tierps Energi och Miljö AB 

(Temab). 

Renhållningsordning 

Ansvar 

Kommunens ansvar för insamling och tillsyn 

1 § Tierps kommun ansvarar för insamling, transport, behandling (återvinning 

och bortskaffande) och planering av avfall som åläggs kommuner i 

miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning.  

 

Hanteringen av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av 

Tierps Energi och Miljö AB (Temab) eller de som Temab anlitar.  

 

Temab tillhandahåller tjänster avseende insamling av kommunalt avfall i 

enlighet med den renhållningstaxa som antas i kommunfullmäktige i Tierps 

kommun. Temab tillhandahåller olika abonnemang och tjänster enligt 

gällande renhållningstaxa. Undantag, från vad Temab meddelat, gällande 

avfallshantering avseende bland annat olika abonnemang, intervaller och 

tjänster kan prövas hos tillsynsmyndigheten genom dispensansökan. En 

tillsynsavgift kommer då att tas ut av myndigheten. 
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2 § Tillsyn av avfallshanteringen som följer av 15 kap. miljöbalken och av 

föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den 

tillsynsansvariga nämnden (Jävsnämnden). 

3 § Kommunstyrelsen har rätt att meddela tillämpningsanvisningar i frågor som 

berörs i dessa föreskrifter. 

Avfallsinnehavarens ansvar 

4 § Innehavare av avfall såsom enskilda personer, fastighetsinnehavare, 

verksamheter med flera, har ansvar för att hantera sitt avfall så att risk för 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

Innehavaren av avfall har också ansvar för att sortera sitt avfall i enlighet med 

dessa föreskrifter. 

Fastighetsägares eller arrendatorer ansvar för grundavgift och 
abonnemang  

5 § Fastighetsägare eller arrendator är skyldig att erlägga grundavgift per 

bostadshus samt teckna och ha abonnemang för aktuellt avfallsslag. Det gäller 

t ex restavfall, matavfall, latrin, tömning av enskilda avlopp, fosforfilter eller 

fettavskiljare samt hämtning av matlagningsfett från verksamheter. 

 

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet eller annan ändring som 

påverkar abonnemanget, betalningsansvaret eller avfallshanteringen ska 

snarast anmälas till Temab. En fastighetsägare är skyldig att betala avgifter 

för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 

utförs genom Temab:s försorg och i enlighet med föreskrifter i den 

renhållningstaxa, som kommunfullmäktige har meddelat med stöd av 27 kap. 

4-6 §§ miljöbalken. 

Fastighetsinnehavarens och avfallsinnehavarens ansvar för 
information 

6 § Fastighetsinnehavare och andra innehavare av avfall är skyldiga att hålla sig 

väl underrättad om gällande författningar för hantering av avfall. 

Fastighetsinnehavare ska informera den eller dem som bor i eller är 

verksamma på fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 
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Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 

Sortering 

7 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag, enligt ”Sorteringsguide” som 

finns på Temabs hemsida, önskas pappersformat kontakta Temabs kundtjänst. 

Vissa avfall omfattas, genom lagstiftning, av producentansvar, dessa avfall 

ska hanteras och sorteras enligt sorteringsguiden.  

 

De olika avfallsslagen definieras och beskrivs tydligare på Temabs hemsida. 

 

Fastighetsinnehavare ska lämna avfallet på plats som anvisas på Temabs 

hemsida. Närmare anvisningar om sortering och emballering anges på 

Temabs hemsida. 

Skyldighet att överlämna kommunalt avfall 

8 § Kommunalt avfall som omfattas av kommunens ansvar ska lämnas till 

Temab, om inte annat framgår av denna renhållningsordning eller i 

tillhörande bilagor. Temab har rätt att ändra intervall och kärlstorlek om det 

krävs för att inte olägenhet för människors hälsa och miljö ska uppstå.  

Borttransport och hämtningsintervall av mat- och restavfall 

9 § Hämtning av mat- och restavfall utförs enligt nedan angivna bestämmelser. 

9a. § För permanentbostäder i en- eller tvåbostadshus gäller följande: 

Ordinarie hämtning av mat- och restavfall utförs en gång varannan vecka 

hela året och i den ordning som Temab bestämmer. 

Fastighetsinnehavaren har rätt att välja annat hämtningsintervall enligt 

renhållningstaxan, men som inte får överstiga två veckor för matavfallet.  

9b. § För permanentbostäder i flerbostadshus gäller följande: 

 

Ordinarie hämtning av mat- och restavfall utförs en gång varannan vecka 

hela året och i den ordning som Temab bestämmer. 

Fastighetsinnehavaren har rätt att välja annat hämtningsintervall enligt 

renhållningstaxan, men som inte får överstiga två veckor för matavfallet.  

9c. § För övriga verksamheter samt för verksamheter som bedrivs korta 

perioder gäller följande: 

 

Temab samråder med fastighetsinnehavaren om lämpligt 

hämtningsintervall. För matavfall får hämtningsintervallet inte överstiga 

två veckor. 
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9d. § För fritidshus, koloniområden och fritidsanläggningar med ordinarie 

tömning under delar av året (sommar) gäller följande: 

 

Ordinarie hämtning utförs en gång varannan vecka i den ordning som 

Temab bestämmer och under den period som anges i renhållningstaxan. 

Hämtning utöver ordinarie hämtning från fastigheter med 

renhållningsabonnemang kan beställas hos Temab. 

Avfallskärl och placering 

10 § I renhållningstaxan finns en förteckning över de kärl och annan utrustning 

som används i kommunen. 

11 § Kärl ska placeras, senast kl 6.00 på hämtningsdagen enligt: 

11a. § Vid en- eller tvåbostadshus och flerbostadshus med högst fem lägenheter 

ska fastighetsinnehavare se till att kärlet placeras vid fastighetsgräns, 

överenskommen plats eller vid en av Temab anvisad plats, dock högst 1,6 

meter från vägkanten. Placeringen får inte vara så att väghållaren hindras 

eller risk för trafiken uppstår. Temab kan medge annan placering inom 

fastigheten efter överenskommelse med fastighetsinnehavaren och mot 

avgift enligt taxa.  

11b. § Vid flerbostadshus med fler än fem lägenheter, 

gemensamhetsanläggningar och verksamheter ska kärl, sophus, soprum 

eller motsvarande placeras efter samråd med Temab. Om hämtstället är 

beläget mer än 5 meter från fordonets stopp plats så utgår en extra avgift. 

Detta gäller även för fastigheter med gemensam hämtningsplats för 

sophämtningen (enligt 16a §). 

11c. § Från fastigheter som saknar framkomlig väg eller vändplan för Temab:s 

fordon sker inte hämtning. Hämtning sker inte heller från avsides belägna 

fastigheter inklusive fastigheter på öar utan broförbindelse. Temab 

meddelar var avfallet ska lämnas.  

12 § Temab eller dess entreprenör ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där 

tjänster ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om 

hämtning lämnas till Temab. Ändringar ska meddelas Temab. 

13 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att kärl och/eller utrymme för kommunalt 

avfall enbart innehåller det som är avsett för kärlet/utrymmet. 

Fastighetsinnehavaren är också ansvarig för att avfallet enbart finns i kärlen 

och inte runt kärlen.  

 

Fastighetsinnehavaren ska se till att kärl står upprätta och inte orsakar hinder 

eller nedskräpning. Detta gäller även vid gemensam hämtning enligt 16a §. 
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Fyllnadsgrad, vikt med mera 

14 § Kärlen får inte fyllas så att de inte kan tillslutas.  Kärl får inte heller vara så 

tunga att det blir uppenbara svårigheter att flytta dem, eller att god arbetsmiljö 

inte kan tillgodoses. 

 

Temab har rätt att inte utföra hämtning om ett kärl inte uppfyller ställda krav. 

Fastighetsinnehavaren är då skyldig att omgående åtgärda det som felar. 

Avfallet hämtas vid nästa ordinarie hämtning. En extra hämtning kan beställas 

mot avgift. 

Äganderätt och skötsel av avfallskärl och utrymmen 

15 § Avfallskärl töms, ägs och tillhandahålls av Temab. Undantag kan medges av 

Temab. 

16 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att rengöra soputrymmen och avfallskärl 

som används för kommunalt avfall och även i övrigt utöva tillsyn över dessa, 

så att olägenhet inte uppstår.  

Gemensamhets anläggningar/ Gemensamt hämtningsställe/ Gemensamt kärl 

16a. § Vid gemensamhetsanläggningar ansvarar abonnemangsägaren för 

soputrymmen och avfallskärl. Vad gäller gemensam hämtningsplats 

ansvarar respektive fastighetsägare för rengöring av eget avfallskärl och 

solidariskt för att rengöra soputrymmen.  

 

Gällande tjänsten gemensamt kärl ansvarar abonnenterna solidariskt. 

Gång- och transportväg 

17 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att transportväg och dragväg 

fram till kärl hålls i lättframkomligt skick. Gång- och transportväg ska vara 

jämn och hårdgjord samt hållas fri från hinder, så som röjas från snö och 

hållas halkfri.  

 

Väghållaren ansvarar för att vägar, samfällighetsvägar, enskilda vägar och 

tomtmarker är dimensionerade och hålls i sådant skick att de är farbara för 

hämtningsfordon. Vändplan ska finnas. Temab avgör om väg eller tomtmark 

är farbar för hämtningsfordon och att vändplan är rätt dimensionerad. 

Backning ska undvikas i största möjliga mån pga ökad olycksrisk. 

Vägbommar ska hållas öppna på hämtningsdagen alternativt ska kärlen ställas 

utanför bommen. 

 

Från fastigheter som saknar framkomlig väg eller vändplan för Temab:s 

fordon sker inte hämtning. Hämtning sker inte heller från avsides belägna 
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fastigheter inklusive fastigheter på öar utan broförbindelse, som Temab 

beslutar. Temab meddelar var avfallet ska lämnas.  

Latrin 

18 § Latrin hämtas sommartid i den ordning som Temab bestämmer och under den 

period som anges i renhållningstaxan. Endast latrinkärl som tillhandahålls av 

Temab får användas enligt giltighetstid angivet i renhållningstaxan. 

Latrinkärlen ska förslutas väl och placeras enligt överenskommelse med 

Temab.  

Slam från enskilda avloppsanläggningar 

19 § Slam från enskilda avloppsanläggningar ska tömmas genom Temab:s försorg 

eller genom Temab anlitad entreprenör. Tömning ska ske så ofta att en god 

funktion upprätthålls och att olägenhet inte uppkommer. 

 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens installation, skötsel och 

underhåll, att den fungerar som den ska och att olägenhet för människors 

hälsa eller miljön inte uppstår.  

 

Farbar väg, enligt 17 §, ska finnas. Avståndet mellan uppställningsplats för 

tömningsfordonets och slambrunn/tank får inte överstiga 20 meter om det inte 

finns särskilda skäl. Slangdragning ska inte utföras i kuperad terräng. Botten 

på slamavskiljare och slutna tankar får inte ligga lägre än fem meter under 

marknivån från (vid) tömningsfordonets uppställningsplats. 

Slamavskiljare/slutna tankar  

19a. § Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lättillgängliga för tömning. 

Lock, manlucka eller annan tömningsanordning ska vara markerad, 

kunna öppnas lätt av en person, ligga i marknivå och får vid tömning inte 

vara övertäckt av jord, grus, snö eller annat, eller vara fastfruset eller 

fastrostat. 

Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år eller enligt 

beslut från den kommunala tillsynsmyndigheten. Extra tömning kan ske 

efter beställning, mot extra kostnad. 

Minireningsverk 

19b. § Innan installation av minireningsverk måste fastighetsinnehavaren 

försäkra sig om att det är möjligt att tömma minireningsverket genom 

Temab:s försorg eller genom Temab anlitad entreprenör. Vid installation 

av så kallade minireningsverk ansvarar fastighetsinnehavaren för att 

lämna tömningsinstruktioner gällande anläggningen till Temab.  

Tömning av minireningsverk ska ske minst en gång per år eller enligt 
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beslut från den kommunala tillsynsmyndigheten. Extra tömning kan ske 

efter beställning, mot extra kostnad. 

 

Fosforfilter 

19c. § Fosforfilter ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller 

annan tömningsanordning ska vara markerad, kunna öppnas lätt av en 

person, ligga i marknivå och får vid tömning inte vara övertäckt av jord, 

grus, snö eller annat, eller vara fastfruset eller fastrostat. 

 

Vid nyanläggning av anläggningsdel där tömning sker med kranbil får 

avståndet mellan uppställningsplats för fordon och anläggningsdel som 

ska tömmas inte överstiga 5 meter. 

 

Fettavskiljare och fett 

Hushåll 

20 § Frityroljor och annan större mängd flytande matlagningsfett från hushåll får 

inte sköljas ned i avloppet. Fett från hushåll lämnas väl emballerat, så att det 

inte läcker, enligt anvisning på Temabs hemsida. 

Verksamheter 

21 § Frityroljor och annat flytande matlagningsfett från restaurang, pizzeria, 

bageri, gatukök och liknande verksamhet ska hanteras separat och får inte 

läggas i behållaren för övrigt restavfall. Sådant fett ska lämnas väl emballerat, 

så att det inte läcker, enligt anvisning på Temabs hemsida. 

 

Fettavskiljare ska tömmas genom Temab:s försorg eller genom Temab anlitad 

entreprenör och i den ordning som Temab bestämmer. Tömningen ska ske 

enligt gällande standard (SS-EN 1825), eller enligt beslutat intervall från VA-

huvudmannen. Dispensansökan avseende möjligheten att nyttja annat intervall 

än VA-huvudmannens föreslagna lämnas till tillsynsmyndigheten. 

 

Fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning och ska lätt kunna 

inspekteras. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person, ligga i 

marknivå och får vid tömning inte vara övertäckt av jord, grus, snö eller 

annat, eller vara fastfruset eller fastrostat. 

 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens installation, skötsel och 

underhåll, att den fungerar som den ska och att olägenhet för människors 

hälsa eller miljön inte uppstår. 
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Fastighetsinnehavaren är ansvarig gentemot VA-huvudmannen för eventuella 

utsläpp av fett till avloppsnätet, och därmed ansvarig för att se till att 

fettavskiljare är installerade och fyller avsedd funktion 

 

Eget omhändertagande 

22 § Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten under förutsättning att det kan ske 

utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 

Trädgårdsavfall får förbrännas endast om det kan ske utan att olägenhet 

uppstår och att det i övrigt inte strider mot bestämmelser i annan författning. 

 

Det är tillåtet att på den egna fastigheten lägga eller gräva ned aska från 

eldning som sker inom den egna fastigheten, förutsatt att ingen olägenhet för 

människors hälsa eller miljön uppkommer. 

23 § Kompostering av matavfall får ske på den egna fastigheten efter anmälan till 

den kommunala tillsynsmyndigheten och efter beslut om godkännande. Detta 

gäller både permanentbostäder och fritidsbostäder. 

24 § Eget omhändertagande av urin får spridas på egna fastigheten efter anmälan 

till den kommunala tillsynsmyndigheten och beslut om godkännande lämnats.  

25 § Eget omhändertagande av slam, filtermassor från fosforfilter och/eller latrin, 

exempelvis genom kompostering, på egen fastighet kan medges efter ansökan 

till den kommunala tillsynsmyndigheten och beslut om godkännande lämnats. 

Eget omhändertagande ska ske på sådant sätt att ingen olägenhet för 

människors hälsa eller miljön uppkommer och så att grundvatten och mark 

inte förorenas.  

Avfall från verksamheter 

Uppgiftsskyldighet 

26 § Den som inom kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov 

till annat avfall än mat- och restavfall har uppgiftsskyldighet. Den 

uppgiftsskyldige ska efter förfrågan från Temab lämna uppgifter om avfallets 

art, sammansättning, mängd, varifrån avfallet kommer och var avfallet lämnas 

samt övrigt underlag som kan vara behövliga. 
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Dispensansökningar 

Dispensansökan från renhållningsordningen handläggs av tillsynsmyndigheten 

enligt vad som anges nedan. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om 

vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt 

omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa 

kan bedömas. Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och 

uppgifter om de beräknade avfallsmängderna. En tillsynsavgift för dispensansökan 

kommer att tas ut. 

 

Medgivandet om undantag från renhållningsordningens föreskrifter kan återkallas 

om förhållandena, som förelåg när undantaget medgavs, ändras. Sådan återkallelse 

kan också ske om hanteringen inte sker efter i medgivandet angivna villkor eller om 

hanteringen visar sig orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

Dispenser är personliga och om fastigheten byter ägare förfaller dispensen. 

 

Gemensamt kärl för 2 - 4 fastighetsinnehavare som äger 1-2 
bostadshus (delat abonnemang) 

27 § Fastighetsinnehavare i glesbygdsområden, fritidsbebyggelse, koloniområden 

och fritidsanläggningar kan få rätt att använda gemensamt kärl om 

fastigheterna är närbelägna i förhållande till varandra och/eller är rågrannar. 

Avståndet mellan bostäderna bör inte överstiga 400 - 500 m. Gemensamt kärl 

placeras på hämtställe anvisad av Temab i samråd med fastighetsinnehavarna. 

Fastighetsinnehavare ska själv transportera avfallet till kärl som placeras på 

överenskommen plats. Fastighetsinnehavarna har ett solidariskt ansvar för att 

rengöra, skotta mm, enligt 16a §. 

 

En ansökan om att få använda gemensamt kärl ska lämnas till den kommunala 

tillsynsmyndigheten. 

 

Ansökan ska innehålla uppgift om: 

1. Nuvarande abonnemang, fastighetsbeteckningar för de fastigheter som 

omfattas av ansökan och hämtningsadresser till dessa. 

2. Önskemål om vilken adress där kärl ska hämtas. 

3. Förslag på kärl storlek. 

4. Kostnadsfördelning – vem som ska vara fakturamottagare 
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Förlängt hämtningsintervall för fettavskiljare och slam från enskilda 
avloppsanläggningar 

28 § Förlängt intervall för tömning av slam kan tillåtas efter dispensansökan hos 

den kommunala tillsynsmyndigheten och efter beslut om godkännande. 

Förlängt intervall kan ske under förutsättning att det kan ske utan risk för 

människors hälsa eller miljön. Det tömningsintervall som kan tillåtas beror på 

belastning, volym och typ av avlopp. Intervallet får som längst vara fem år. 

Det är, även efter det att tillstånd meddelats, fastighetsinnehavarens ansvar att 

kontrollera att avloppsanläggningen fungerar och att inte för mycket slam 

bildas i slamavskiljaren när tömningsintervallen ändras. 

 

Ändrade förhållanden eller ny fastighetsägare ska anmälas till Temab. Vid ny 

fastighetsägare återgår tömningsintervallet till ordinarie intervall, med 

tömning minst en gång per år. 

Uppehåll i hämtning av mat och restavfall 

29 § Uppehåll i hämtning av mat och restavfall vid helårshämtning (abonnemang) 

kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 

sammanhängande period om minst tre månader. Meddelande ska inkomma till 

Temab senast fyra veckor före avsedd uppehållsperiod. En förutsättning för 

uppehåll är att människor inte bor i huset under perioden. Om mer än en 

övernattning sker räknas huset som bebott. 

30 § Uppehåll i hämtning av mat och restavfall vid sommarhämtning 

(sommarabonnemang) kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas 

under ordinarie hämtningsperiod. Uppehåll medges endast för hel 

hämtningsperiod. Meddelande ska lämnas till Temab senast den 15 mars för 

det år som ansökan avser. Förutsättning för uppehåll är att människor inte bor 

i huset under perioden. Om mer än en övernattning sker räknas huset som 

bebott. 

31 § Uppehåll i hämtning av mat och restavfall vid verksamheter kan medges om 

fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om 

minst tre månader. Meddelande ska lämnas till Temab senast fyra veckor före 

avsedd uppehållsperiod. En förutsättning för uppehåll är att människor inte 

vistas i fastigheten eller verksamhetslokalen under perioden. 

32 § Den som medges uppehåll i hämtning av mat- och restavfall befrias från 

hämtningsavgift under uppehållsperioden men ska betala grundavgift. 

Uppehåll medges för maximalt två år i taget. 
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Uppehåll i tömning av fettavskiljare eller slam från enskilda 
avloppsanläggningar 

33 § Uppehåll i tömning av fettavskiljare eller slam från enskilda 

avloppsanläggningar kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas 

under en sammanhängande period om minst 12 månader. Dispensansökan ska 

lämnas till den kommunala tillsynsmyndigheten. En förutsättning för uppehåll 

är att fastigheten inte nyttjas. 

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall 

34 § Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare som själv kan ta hand 

om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 

miljön befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för insamling, 

transport, bortskaffande och återvinning. Ansökan ska lämnas till 

tillsynsmyndigheten. 

35 § Fastighetsinnehavare med latrin eller slam från enskilt avlopp kan, efter 

ansökan till den kommunala tillsynsmyndigheten och beslut om godkännande, 

befrias från skyldighet att lämna sådant avfall. Detta kan medges under 

förutsättning att fastighetsinnehavaren kan visa att omhändertagandet kan ske 

utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön samt att hanteringen 

även i övrigt uppfyller krav i författning och dessa föreskrifter, exempelvis 

enligt 25§. 

36 § Vid befrielse från skyldighet att lämna avfall enligt 29 - 35 §§ gäller följande: 

 

Om de skäl som föranlett befrielsen inte längre föreligger eller om fastigheten 

byter ägare ska fastighetsinnehavaren omedelbart meddela Temab och den 

kommunala tillsynsmyndigheten detta varpå medgivande till befrielse upphör. 

Beslut om befrielse gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 

Grundavgift 

37 § Fastighet med byggnad som inte är beboelig och inte nyttjas, samt att det 

under en icke begränsad framtid kommer att nyttjas kan, efter dispensansökan 

till den kommunala tillsynsmyndigheten och beslut om godkännande, bli 

befriad från renhållningsskyldigheten om inte något hushållsavfall eller 

därmed jämförligt avfall uppkommer på fastigheten. Med icke begränsad tid 

menas att det inte finns några planer på eller att det inte är känt att byggnaden 

ska tas i anspråk. För sådana fastigheter ska det inte utgå någon grundavgift. 

Om förhållandena ändras ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten och 

meddelas Temab. 

Giltighet: Dessa föreskrifter träder i kraft xx yy 2022, då tidigare 

renhållningsordning daterad 1 maj 2018 upphör att gälla. 



16 
 

 

Beslut som har medgivits med stöd av tidigare renhållningsordning gäller tills 

vidare. Gällande version av föreskrifterna finns på Tierps kommuns webbplats 

www.tierp.se och Temab:s webbplats www.temab.tierp.se. 

Bilaga 1 definitioner 

Abonnemang: Hushåll och verksamheter kan teckna abonnemang för hämtning 

eller tömning av hushållsavfall. 

Avfall: varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller 

avser eller är skyldig att göra sig av med. 

Avfallsbehållare: kärl, säck, latrinbehållare, container eller annan behållare avsedd 

att förvara avfall i. Slamavskiljare, slutna tankar för slam samt fettavskiljare 

omfattas inte av begreppet behållare i dessa föreskrifter. 

Bostadshus: Inredd byggnad med kök/pentry/kokvrå, golv. Tvåbostadshus är 

bostadshus med två bostadslägenheter. Flerbostadshus är ett bostadshus med minst 

tre bostadslägenheter. Attefallshus eller liknande benämns enligt Lantmäteriet som 

komplementbyggnad.  

Container: behållare i metall eller motsvarande större än 660 liter. 

Extra hämtning/tömning: hämtning eller tömning utöver ordinarie schemalagd 

hämtning eller tömning. 

Fastighet: Fastighet är ett avgränsat mark- eller vattenområde. Till fastighet hör 

fastighetstillbehör och byggnadstillbehör såsom exempelvis bostadshus, 

komplementbyggnader, buskar, träd mm. 

Fastighetsägare: Avser den som är ägare till fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare. 

Fastighetsinnehavare: den som i fråga om den fastighet där avfall finns: 

 äger fastigheten eller enligt1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 

ska anses som ägare 

Gemensam avfallsbehållare: när två eller flera närbelägna fastigheter delar en 

behållare. 

Gemensam hämtningsplats: när två eller flera närbelägna fastigheter placerar sina 

egna behållare på en gemensam uppställningsplats. 

Gemensamhetsanläggning: när två eller flera närbelägna fastigheter delar en eller 

flera behållare som står uppställda på en uppställningsplats. 

Kommunalt avfall: Kommunens avfallsansvar har ändrats och begreppet 

”hushållsavfall” har ersatts med ”kommunalt avfall”. 

http://www.tierp.se/
http://www.temab.tierp.se/
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Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed 

jämförligt avfall från annan verksamhet. Hushållsavfall delas in i: 

 

Kärl- och säckavfall, sådant avfall som normalt läggs i soppåsen i ett hushåll och 

sedan läggs i därför avsedd avfallsbehållare på fastigheten. Kärl- och säckavfall är 

sådant som återstår efter att  grovavfall, farligt avfall, batterier, elektronikavfall, 

förpackningar och tidningspapper sorterats  ut. Exempel på kärl- och säckavfall är 

matrester, kladdiga förpackningar och städsopor. Kärl- och säckavfall kan läggas i 

kärl, säck, container eller i specialbehållare. 

Kärl- och säckavfall kan delas in i brännbart restavfall och komposterbart avfall. 

Komposterbart avfall är till exempel frukt, grönsaker, bröd, kaffesump, kött- och 

fiskben och blomjord. 

 

Latrin, avfall från torrklosett. 
 

Slam från enskilda avloppsanläggningar (slamavskiljare och slutna tankar) 

 

Grovavfall: skrymmande avfall från hushåll som exempelvis kasserade möbler. 

 

Farligt avfall från hushåll: till exempel oljerester, lösningsmedel, överblivna 

läkemedel,  batterier, elavfall, kasserade kylar och frysar. 

 

Elavfall: Elektriska och elektroniska produkter enligt avfallsförordningen. Elavfall 

är även farligt avfall. Elavfall omfattas av producentansvar, men om elavfall från 

hushåll inte lämnas till producenternas insamlingssystem så omfattas det istället av 

kommunalt renhållningsansvar. 

 

Förpackningar: Utsorterade förpackningar omfattas av producentansvar.  

 

Returpapper: som tex tidningspapper. 

 

Avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall: d.v.s. avfall 

från industrier, affärsrörelser och annan verksamhet som i renhållningssammanhang 

är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som 

uppkommer som en direkt följd av att människor uppehåller sig inom en 

anläggning, till exempel hushållsavfall från personalmatsalar och restauranger, 

avfall från fettavskiljare, frityrolja och annat matlagningsfett från verksamheter och 

toalettavfall. 

 

Hämtställe: utrymme eller plats där en eller flera behållare är uppställda för 

hämtning av kommunalt avfall. 

Intervall: Med hämtningsintervall och tömningsintervall menas tidsperioden 

mellan två hämtningstillfällen eller tömningstillfällen. 

Kärl: behållare i storlekar upp till 660 liter. 

Miljöstation: plats för mottagning av farligt avfall från hushåll. 
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Producent: den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara 

eller en förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet ger upphov till 

avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- och miljöskäl. 

Producentansvar: har ansvar för att en vara eller en produkt samlas in och 

omhändertas enligt förordning. (Gäller exempelvis förpackningar, däck med fälg, 

bilar, batterier, vissa radioaktiva produkter, elavfall och läkemedel). 

Tillsynsmyndighet: En tillsynsmyndighet är en kontrollmyndighet med ansvar att 

se till att en underordnad myndighet lever upp till de krav som ställs inom en viss 

verksamhet eller ett visst verksamhetsområde.  

VA-huvudman: den som svarar för den allmänna vatten och avloppshanteringen i 

kommunen. 

Verksamhet: alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, 

skolor, institutioner. 

Återvinningscentral (ÅVC): bemannad anläggning för mottagning av sorterat 

grov avfall och farligt avfall från hushåll. Mat- och restavfall får inte lämnas vid 

återvinningscentral. 

Återvinningsstation (ÅVS): obemannad anläggning för mottagning av bland annat 

plastförpackningar, kartong, glas, metall mm från hushåll. För återvinningsstationer 

ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI). 
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Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 
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Taxa för vatten och avlopp 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB:s förslag  
 
att fastställa taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun. Den reviderade 
VA-taxan gäller från och med 2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa 
fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande taxan för vatten och avlopp blev senast antagen av 
kommunfullmäktige 10 november 2021 och har gällt från den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnader Tierps Energi & Miljö AB har för 
att utföra uppdraget av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna. 
 
Beslutsmotivering 
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Brukningstaxan grundar sig på kostnader för drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 
nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks 
av anläggningsavgiften. Anläggningsavgifterna i taxan grundar sig på 
kostnaden för utbyggnad av ledningsnät, kostnad för anslutningen, 
vattenmätare och upprättande av abonnentregister.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnadsökningen för VA är beräknad till 18 % och utgör grunden för 
TEMAB:s budget 2023. Den budgeterade kostnaden har fördelats ut på de 
poster som berörs i den föreslagna taxan. 
En ökad taxa för vatten och avlopp kommer att påverka kommunkoncernen 
då kommunen och dess bolag är avgiftsskyldiga och därmed får en höjd 
avgift vilket belastar hyror och driftskostnader. 
I den föreslagna VA-taxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. 
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Beslutsunderlag 

 Missiv till KF angående VA-taxa år 2023 
 Förslag till VA-taxa 2023 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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Tierps Energi & Miljö AB  

Box 9  

815 21 Tierp  

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp  

Telefon: 0293-21 99 00  

 
 

Dokumentnamn 

 Förslag till beslut 
  

 Datum Diarienummer 

 2022-11-15  

 
 Adress Delegationspunkt 

 Kommunfullmäktige  

    

   
 
 
VA-taxa för Tierps kommun 2023 
 

Förslag till beslut  

Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 

hemställa till Kommunfullmäktige 
 

att fastställa taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun. Den reviderade 

VA-taxan gäller från och med 2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa 

fattas. 

 

Bakgrund 
Den gällande VA-taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige 10 

november 2021 och gäller från den 1 januari 2022. Taxan ska finansiera de 

kostnader Temab har för att utföra uppdraget av de kommunala vatten- och 

avloppstjänsterna. 

  

Beslutsunderlag  

 Bilaga 1, Förslag till VA-taxa 2023 

 

Motivering 

I den föreslagna VA-taxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens 

långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. VA-taxan ska täcka alla 

kostnader för de kommunala vatten- och avloppstjänsterna.  

 

Brukningstaxan grundar sig på kostnader för  drift- och 

underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 

nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks 

av anläggningsavgiften. 

 

Anläggningsavgifterna i taxan grundar sig på kostnaden för utbyggnad av 

ledningsnät, kostnad för anslutningen, vattenmätare och upprättande av 

abonnentregister.  
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Tierps Energi & Miljö AB  

Box 9  

815 21 Tierp  

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp  

Telefon: 0293-21 99 00  

 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 

verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.  

 

Kostnadsökningen för VA är beräknad till 18 % och utgör grunden för 

budget 2023. Den budgeterade kostnaden har fördelats ut på de poster som 

berörs i den föreslagna taxan. 

 

Huvudanledningen är de ökade kostnader är på grund av det ekonomiska 

läget i Sverige och världen. 15,8 % av höjningen är direkt kopplade till 

ökade kostnader för el, finansiella, insatsvaror, entreprenader,  analyser, 

drivmedel, reparationer, pensionsskulder och löner. Beslut inom 

kommunkoncernen har påverkat taxehöjningen med 2,2 %  vilka är ökade 

IT-kostnader, tillsynskostnader och framförallt slamhanteringskostnader.  

 

Bolaget har behov att fortsätta reinvestera i ledningsnät och reningsverk för 

att lyckas vända akut underhåll till planerat underhåll vilket på sikt 

kommer minska VA:s driftskostnader. Under kommande år kommer 

huvudfokus vara att minimera läckage på vattenledningsnätet samt minska 

ovidkommande vatten och bräddningar i avloppsnätet.  

 

Tidplan 

Taxan träder i kraft 2023-01-01. 

 

Beslut delges  

Kommunchef 

Vd för Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

 

 

Kenneth Karlsson  Tomas Ulväng 

Ordförande Vd 
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Inledning 

Bakgrund 

Ny taxa för kommunens allmänna vatten och avloppsanläggningar beslutas varje år 

med nya taxor och/eller nya bestämmelser. 

 

Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av Tierp Energi & Miljö AB, TEMAB, 

som därmed är huvudman. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till TEMAB. 

Syfte 

För att täcka nödvändiga kostnader för Tierp kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Omfattning 

Taxan gäller de allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Tierps kommun. 

Avgiftsbestämmelser  

§1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Tierp kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata 

(Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 

förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 

avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt.  
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Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning  Stormarknader 

Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger 

Hantverk Utbildning  Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 

enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 

ännu bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 

fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 

används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål, där begreppet lägenhet inte är tillämplig 

för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard SS 21054:2 009 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas 

som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 

motsvarar sådan mark 

§ 4  

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 

Ändamål: Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp 

från fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från 

allmän platsmark 

Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 

förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 

blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 

vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 12) 
Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet 

med: 

Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) avseende 

framdragning av varje 

uppsättning 

servisledningar till 

förbindelsepunkter för 

V, S och Df 

51 230 (47 000)  64 038 (58 750)  

b) en avgift avseende 

upprättande av varje 

uppsättning 

förbindelsepunkter för 

V, S och Df, 

40 330 (37 000)  50 413 (46 250)  

c) en avgift per m2 

tomtyta 

48 (44,00)   60 (55,00) 

d) en avgift per lägenhet 24 089 (22 100)  30 111 (27 625)  

e) *en grundavgift för 

bortledande av Df, om 

bortledande av 

dagvatten sker utan 

att förbindelsepunkt 

för Df upprättats. 

15 805 (14 500)  19 756 (18 125)  

 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 

enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 

och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 

5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 

annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 

tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 

(BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 

tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger 

och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska 

erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid 

beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse 

på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6 

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet 

med: 

Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) en avgift avseende 

framdragning av varje 

uppsättning 

servisledningar till 

förbindelsepunkter 

för V, S och Df 

51 230(47 000)  64 038 (58 750)  

b) en avgift avseende 

upprättande av varje 

uppsättning 

40 330 (37 000)  50 413 (46 250)  

c) en avgift per m2 

tomtyta 

106 (97,00)   132 (121,25) 

d) *en grundavgift för 

bortledande av Df, 

om bortledande av 

dagvatten sker utan 

att förbindelsepunkt 

för Df upprättats. 

15 805 (14 500)  19 756 (18 125)  

 

 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 

enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 

och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 

annan karta som huvudmannen godkänner. 

Avgift enligt 6.1 c) tas ut endast intill en tomtyta av 3500 m2. Vid ändrade förhållanden 

enligt 6.5, 6.6 och 6.7 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den mån ovan angiven 

begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte 

utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 
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Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 

5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. 

För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 

erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid 

beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättas, ska erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per 

fastighet med: 

 Bostads-

fastighet 

 Annan 

fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per 

uppsättning FP 

5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Grundavgift för 

Df 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 

a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 

förbindelse-punkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 

5.3 andra stycket. 
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Avgift utgår per 

fastighet med: 

 Bostads-

fastighet 

 Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 %  - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 

andra stycket så medger. 

§8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas 

reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

en ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

tre ledningar 100 %  av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt 

Bortledande av dagvatten sker genom upprättad förbindelsepunkt för Df. 

  V S Df Dg  

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % -  

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %  

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 %  

Grundavgift för Df 5.1 e)   100 %   

       

Avgift per FP 6.1 b)  30 % 50 % 20 % -  

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %  

Grundavgift för Df 6.1 d)   100 %   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 resp. 6.3 inräknas de sammanlagda 

avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften 

enligt 5.1 a) resp. 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna 

därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 

om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a).Etableringsavgiften avses täcka 

huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med 

framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark för 

anordnande av dagvattenbortledning 

142 (130)  177 (163)  

§ 10 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 

avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 

övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5 – 8 får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 

storlek. 
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§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så begär och 

godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, dock 

högst tio år. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller 

till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess 

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av 

avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 

bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 

huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 

anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 

bedömt nödvändigt, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 

huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan 

befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 

skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 

borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 

läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 

för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13 – 22) 
Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13 

13.1  För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift 

Avgift utgår per fastighet med: Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) en fast avgift per år 5300 (4 650) 6625 (5 813) 

b) en avgift per m3 levererat vatten 28,50 (22,50) 35,63 (26,25) 

c) en avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet och därmed 

jämställd fastighet 

1360 (1 220) 1 700 (1 525) 

d) en avgift per år och varje påbörjat 

100-tal m2 tomtyta för annan fastighet 

7,00 (5,80) 8,75 (7,25) 

 

 

 

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna.  

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg  

Fast avgift 13.1 a) 25 % 45 % 10 % 20 %  

Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 % - -  

Avgift per lägenhet 13.1 c) 30 % 40 % 20 % 10 %  

Avgift efter tomtyta 13.1 d) 30 % 40 % 20 % 10 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 

Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte 

ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 

150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 60 m3/lägenhet och år för 

fritidsbostad. 

13.4 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, 

antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
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13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift 

med ett belopp motsvarande 30 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas 

till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 

undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 

begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 

rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut 

efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan 

begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen. 

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 

godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 

enlighet med vad som framgår av § 17. 

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-

ledning (kylvatten o d), ska erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1 b). 

13.9 Vid reducering av onormal vattenförbrukning, som inte beror på ökad 

vattenkonsumtion, måste överförbrukningen vara större än normalförbrukningen och 

dessutom överstiga 100 kbm/år. 

Begreppet normalförbrukning är fastighetens medelårsförbrukning under föregående 

treårsperiod eller annan bedömning om treårsperiod ej är tillämplig. 

Då villkoren uppfylls medges en reducering av avgiften med 50 % för överförbrukning 

mellan 2 och 5 gånger normalförbrukningen samt en reduktion med 75 % för 

överförbrukning större än 5 gånger normalförbrukningen. 

§ 14  

Den som hämtar vatten från vattenkiosk, brandpost eller liknande ska erlägga avgift. 

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Avgift per m3 vatten* 28,50 (22,50) 35,63 (26,25) 

Depositionsavgift tag (momsfritt) 1 000  

Årlig avgift tag 400 500 

*) Brandvatten är befriat från avgift. Mindre vattenuttag från vattenutkastare är befriat 

från avgift. 
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§ 15  

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 

brukningsavgift.  

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark för 

bortledning av dagvatten 

0,71 (0,65) 0,89 (0,81) 

 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 

eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för 

spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 

mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än 

efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 

avsevärd. 

§ 17 

För obebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a). 

 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 

avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg  

Fast avgift 14.1 a) 25 % 45 % 10 % 20 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 

annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Nedtagning av vattenmätare 500 625  

Uppsättning av vattenmätare 500  625 

Avstängning av vattentillförsel 500  625 

Påsläpp av vattentillförsel 500  625 

Montering och demontering av 

strypbricka i vattenmätare 

500  625 

Undersökning av vattenmätare 500  625 

Länsning av vattenmätarbrunn 500 625 

Förgäves besök efter bokning 500  625 

Byte av mätarplombering 500  625 

Sönderfrusen vattenmätare 500 625 

Avläsning av vattenmätare 800 1000 

Utanför ordinarie arbetstid 200 % av avgiften  

 

 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 

avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 

övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13 – 16 får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 

storlek. 

Avviker spillvatten från viss fastighet från normalt hushållsspillvatten och är av sådan 

beskaffenhet att det stör eller förstör utrustning i ledningsnät, reningsverk eller annan 

anläggningsdel, eller försvårar för huvudmannen att uppfylla myndighetskrav, har 

huvudmannen rätt att neka spillvattenanslutningen.  
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§ 20 

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad eller varannan månad 

enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 

enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 16. 

Det belopp som anges i räkning skall betalas den sista vardagen i kalendermånaden. 

Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjsmålsränta enligt 

räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för 

inkassokostnader. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning 

och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. 

Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 

fastighetsöverlåtelse. 

§21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 

särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 

storlek. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.4 och 13.8 samt 

§ 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om 

den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 

angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 

allmänna vattentjänster. 
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 

Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster regleras i lagen om 

allmänna vattentjänster (2006:412) §§ 24-28. 

 

Avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas regleras i lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) §§ 29-34. 

Definitioner 

Definitioner återfinns under § 3 i taxan. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 110 
Dnr KS/2022:827 

(KF) Taxa avseende markpriser och återtagningsavgift 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för markpriser och återtagningsavgift, 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 
2025, samt 
 
att upphäva Taxa för markpriser och återtagningsavgift § 86/2018 från 
och med 1 januari 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med en kommunal taxa för mark är att säkerställa en balans i 
kostnader och intäkter när Tierp växer. Med en kommunalt antagen taxa 
för kommunala tomter, industrimark och råmark, kan också avtal 
gällande markförsäljning skrivas på delegation, vilket underlättar 
arbetsgången. 
 
Taxan omfattar markpriser vid försäljning av kommunal mark, tomtmark 
för bostäder, industrimark och råmark. Taxan som föreslås revideras är 
taxan för råmark. Revideringen innebär att priset för taxan höjs samt att 
taxan även gäller prickmark i genomförande av detaljplaner. Resterande 
taxor föreslås förbli detsamma som 2018. Anledningen till bedömningen 
att låta övriga taxor kvarstå är dels efterdyningarna av pandemin som 
varit, med höjda materialpriser och långa leveranstider till följd. 
Förhoppningen är att intresset för tomtmark och mark för industri ska 
vara fortsatt hög i Tierps kommun och ambitionen är att exploaterade 
områden bebyggs och inte blir stående på grund av en för hög prisbild. 
 
Beslutsmotivering 
Taxorna lyder inte under något lagrum utan är bedömda utifrån både vad 
marknaden är beredd att betala för mark i Tierps kommun och även med 
underlag i beräkningar i anläggningskostnader i samband med 
exploatering. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-11-15  

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 11.1, att verka för fullgoda och 
ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Bedömningen är att taxan samt vitet bör täcka kommunens kostnader för 
exploatering, hantering och merarbete i samband med försäljning och 
återköp. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för markpriser och återtagningsavgift 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Förvaltning och genomförande 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnad 
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Taxa för markpriser och återtagningsavgift 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för markpriser och återtagningsavgift, 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 
2025, samt 
 
att upphäva Taxa för markpriser och återtagningsavgift § 86/2018 från och 
med 1 januari 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med en kommunal taxa för mark är att säkerställa en balans i 
kostnader och intäkter när Tierp växer. Med en kommunalt antagen taxa 
för kommunala tomter, industrimark och råmark, kan också avtal gällande 
markförsäljning skrivas på delegation, vilket underlättar arbetsgången. 
 
Taxan omfattar markpriser vid försäljning av kommunal mark, tomtmark 
för bostäder, industrimark och råmark. Taxan som föreslås revideras är 
taxan för råmark. Revideringen innebär att priset för taxan höjs samt att 
taxan även gäller prickmark i genomförande av detaljplaner. Resterande 
taxor föreslås förbli detsamma som 2018. Anledningen till bedömningen 
att låta övriga taxor kvarstå är dels efterdyningarna av pandemin som varit, 
med höjda materialpriser och långa leveranstider till följd. Förhoppningen 
är att intresset för tomtmark och mark för industri ska vara fortsatt hög i 
Tierps kommun och ambitionen är att exploaterade områden bebyggs och 
inte blir stående på grund av en för hög prisbild. 
 
Beslutsmotivering 
Taxorna lyder inte under något lagrum utan är bedömda utifrån både vad 
marknaden är beredd att betala för mark i Tierps kommun och även med 
underlag i beräkningar i anläggningskostnader i samband med 
exploatering. 
 
Barnrättskonsekvenser 
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Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.1, att verka för fullgoda och 
ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Bedömningen är att taxan samt vitet bör täcka kommunens kostnader för 
exploatering, hantering och merarbete i samband med försäljning och 
återköp. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för markpriser och återtagningsavgift 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Förvaltning och genomförande 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnad 

 
I tjänsten  
 
Maria Pettersson 
Förvaltning och genomförande 
Samhällsbyggnad 
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Inledning 
Tierps kommun ligger i en expansiv region och erbjuder utmärkta möjligheter för 
boende och företagande. Kommunen har god tillgång till mark för nyetableringar, 
marken är prisvärd och etableringskostnaderna låga. Ett positivt företagsklimat, bra 
infrastruktur med närhet till Stockholm, Arlanda, Uppsala, Gävle och resten av 
världen utmärker Tierp. 
 
Bakgrund 
 
I Tierps kommun finns en stor efterfrågan på mark, både nya områden för bostäder 
och verksamheter behöver kontinuerligt tas fram för att täcka det behov och den 
efterfrågan som finns. Kostnaden för att ta fram nya områden ska täckas av 
intäkterna. 
 
Kommunen får också ibland förfrågan om att en köpare vill återlämna en villatomt 
som tidigare sålts, där köparen inte kunnat uppfylla villkoret om att fastigheten skall 
vara bebyggd inom 2 (två) år från tillträdesdagen. Återlämning av sålda kommunala 
tomter innebär ett merarbete och en merkostnad för kommunen. 

Syfte 
Syftet med taxan är att säkerställa en balans i kostnader och intäkter när Tierp 
växer. För att ta fram de olika markpriserna, har hänsyn tagits till att olika typer av 
mark kräver olika åtgärder. De åtgärder som behöver tas med i kalkylen för olika 
markområden är bland annat ursprungligt markinköp, arkeologisk undersökning, 
geoteknisk undersökning, projektering och genomförande av infrastruktur, 
planläggning, lantmäterikostnader och anläggande av allmänna platser. Det finns 
flera varierande faktorer som ska inkluderas beroende på området som avses.  
 
Syftet med återtagningsavgiften/vite är att återköp av kommunal mark, efter 
ursprunglig försäljning, innebär ett merarbete och en merkostnad för kommunen. 
Villkor ställs av kommunen vid försäljning för att säkerställa att marken ska 
bebyggas inom 2 (två) år. Om villkoren inte uppfylls så ska köparen lämna tillbaka 
marken till kommunen för vidare försäljning till annan part. Kommunen får 
kostnader dels för arbetstid vid hantering av återlämning, samt eventuell ny 
lagfartskostnad från Inskrivningsmyndigheten. Ett vite vid återlämning, eller en 
återtagningsavgift, bör täcka kommunens kostnader i samband med detta. 

Omfattning 
Denna taxa omfattar markpriser vid försäljning av kommunal mark, tomtmark för 
bostäder, industrimark och råmark. 
 
Denna taxa gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare. 



5 

 

Avgiftsbestämmelser  
Taxa för mark: 
 
 
Byggnadstyp Ort Taxa 

Kr/kvm 
tomtarea     

Friliggande villor/parhus 
 

Tierp och 
Örbyhus 

495 kr/kvm 
kvarstår 

Friliggande villor/parhus 
 

Övriga orter i 
kommunen 

350 kr/kvm 
kvarstår 

Industrimark 
 

Hela kommunen 180 kr/kvm 
kvarstår 

Råmark, ej detaljplanerad, gäller 
även prickmark i genomförandet  
av detaljplaner 
 

Hela kommunen 100 kr/kvm 

 
 
I taxan för villatomter säljs tomterna avstyckade med anslutningar för V/A 
tillgängliga, alla markavgifter, anslutningsavgifter och andra kostnader bekostas av 
köparen. 
 
I övriga kategorier bekostar köparen lantmäteriförrättning, markarbete, 
anslutningsavgifter och andra tillkommande kostnader. 

 
Vid exploatering av nya områden, via markanvisning eller exploateringsavtal, 
värderas markområdet separat och därefter görs ett anbudsförfarande eller 
förhandling med parterna i enlighet med antagna riktlinjer;  ”Riktlinjer för 
markanvisning” eller Riktlinjer för exploateringsavtal”. Anbudet används sedan för 
att balansera intäkter och kostnader och av detta underlag bestäms markprisets nivå 
som sedan slutligen beslutas av kommunstyrelsen. 

 
Återtagningsavgift 

 
Vite utgår på 10 % av erlagd köpeskilling vid återlämnande av mark köpt från 
Tierps kommun, då marken återlämnas då köparen ej uppfyllt villkor enligt 
köpekontrakt, kvarstår enligt tidigare taxedokument ”Taxa för markpriser” KF § 
86/2018. 
       
 
 
 



6 

 Undantag 
 

Dispens från vitesföreläggande kan beviljas om det finns särskilda skäl. Särskilt 
skäl kan vara funktionsnedsättning, dödsfall eller andra ovanliga eller 
beaktansvärda omständigheter som talar för detta. Dispensen bedöms från fall till 
fall av Chefen för Medborgarservice. 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Taxan som reviderats i detta dokument är taxa för råmark, både pris och att denna 
taxa även är applicerbar på prickmark när vi genomför detaljplaner.  
Anledningen till bedömningen att låta övriga taxor kvarstå sedan 2018 är dels 
efterdyningarna av pandemin som varit, med höjda materialpriser och långa 
leveranstider till följd. 
 
Förhoppningen är att intresset för tomtmark och mark för industri ska vara fortsatt 
hög i Tierps kommun och ambitionen är att exploaterade områden bebyggs och inte 
blir stående på grund av en för hög prisbild. 
 
Taxorna i detta dokument lyder inte under något lagrum utan är bedömda utifrån 
både vad marknaden är beredd att betala för mark i Tierps kommun och även med 
underlag i beräkningar i anläggningskostnader i samband med exploatering. 

Definitioner 
 
Begrepp 
 
 

Definition 

Råmark 
 

Mark som inte är detaljplanelagd 

Exploatering 
 

Bearbetad mark, klar för försäljning 

Prickmark 
 

En egenskapsbestämmelse i detaljplanen om 
begränsning av markens nyttjande, mark som 
vanligtvis inte får bebyggas men ändå ingår i 
fastighet och kan nyttjas som t ex 
parkeringsplats 

Vite 
 

En ekonomisk påföljd om man underlåtit att 
följa de villkor som är upprättade i 
köpekontraktet  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-11-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 118 
Dnr KS/2022:806 

Taxa för grävtillstånd 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att höja Taxa för grävtillstånd till 3000kr, samt  
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från 
kommunen. Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som 
gäller till och med 31 december 2022.  
 
En översyn av taxa gällande för 2022 har genomförts. I översynen har 
kostnaderna för grävtillstånd jämförts med kommunerna Älvkarleby, 
Heby, Håbo och Knivsta kommun. Kommunerna Östhammar och 
Uppsala har tillfrågats men inte lämnat svar. 
Översynen visar att avgiften för tillstånd i ett ärende varierar mellan 1500 
kr och 2168 kr. Det finns även en variation i vilken part som bekostar 
försyn och slutbesiktningar. I vissa kommuner bekostar entreprenör syn 
och besiktning men i flertalet kommuner står kommunen för denna 
kompetens och kostnad, så även i Tierp. 
Även den tid våra tjänstepersoner lägger på varje ärende har beaktats i 
översynen. Handläggningstimmar och timlön har beräknats utifrån ett 
snittvärde. Timlönen har beräknats utan personalomkostnader, enbart ren 
lönekostnad har beaktats. 
 
Beslutsmotivering 
För att få ett tillståndsförfarande som i mindre utsträckning är 
skattefinansierat utan till större del bekostas av avgift enligt taxa föreslås 
en höjning av avgiften för grävtillstånd till 3000 kr.  
Taxan föreslås gälla i fyra år med en årlig justering av 
konsumentprisindex (KPI). 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Hantering och uppföljning av grävningar måste ske löpande med god 
kontroll annars riskerar man att kvaliteten på gator försämras väsentligt 
och medför stora kostnader för underhåll i framtiden. Det kommer 
framöver krävas mera resurser för ett upprätthålla god kontroll. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Taxa för grävtillstånd 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Enhetschef Förvaltning och genomförande 
 Bredbandssamordnare 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-21 KS/2022:806
  

  
   
  
    

 

Taxa för grävtillstånd 2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att höja Taxa för grävtillstånd till 3000kr, samt  
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 31 december 2022.  
 
En översyn av taxa gällande för 2022 har genomförts. I översynen har 
kostnaderna för grävtillstånd jämförts med kommunerna Älvkarleby, 
Heby, Håbo och Knivsta kommun. Kommunerna Östhammar och Uppsala 
har tillfrågats men inte lämnat svar. 
Översynen visar att avgiften för tillstånd i ett ärende varierar mellan 1500 
kr och 2168 kr. Det finns även en variation i vilken part som bekostar 
försyn och slutbesiktningar. I vissa kommuner bekostar entreprenör syn 
och besiktning men i flertalet kommuner står kommunen för denna 
kompetens och kostnad, så även i Tierp. 
Även den tid våra tjänstepersoner lägger på varje ärende har beaktats i 
översynen. Handläggningstimmar och timlön har beräknats utifrån ett 
snittvärde. Timlönen har beräknats utan personalomkostnader, enbart ren 
lönekostnad har beaktats. 
 
Beslutsmotivering 
För att få ett tillståndsförfarande som i mindre utsträckning är 
skattefinansierat utan till större del bekostas av avgift enligt taxa föreslås 
en höjning av avgiften för grävtillstånd till 3000 kr.  
Taxan föreslås gälla i fyra år med en årlig justering av konsumentprisindex 
(KPI). 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Hantering och uppföljning av grävningar måste ske löpande med god 
kontroll annars riskerar man att kvaliteten på gator försämras väsentligt 
och medför stora kostnader för underhåll i framtiden. Det kommer 
framöver krävas mera resurser för ett upprätthålla god kontroll. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Taxa för grävtillstånd 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Enhetschef Förvaltning och genomförande 
 Bredbandssamordnare 

 
 
 
I tjänsten  
 
Jan Palm 
Bredbandssamordnare 
Förvaltning och genomförande  
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Inledning 

Bakgrund 
För att gräva, schakta, sponta (stöd/mur) eller göra liknande ingrepp i kommunens 
mark krävs ett särskilt s.k. grävtillstånd från kommunen. För handläggningen av 
grävtillstånd gäller en avgift.  
 
I samband med arbeten på väg måste arbetsplatserna utmärkas och trafiken i vissa 
fall ledas om. Dessa utmärkningar ska redovisas på en trafikanordningsplan (TA-
plan) som ska godkännas av kommunen innan arbetsplatsen får tas i anspråk. För 
handläggningen av TA-planer gäller en avgift. 
  
För att lägga ned och bibehålla ledningar i kommunens mark tecknas särskilda 
markavtal. För rätten att ha dessa ledningar i marken förslås en avgift per meter 
ledning. Utöver detta gäller avgifter för konstruktioner under mark som t.ex. 
fundament och tankar/behållare av olika slag.  
 
Det förekommer att grävning sker i kommunens mark utan tillstånd. Vid arbete på 
väg är det av största vikt att arbetsplatsen är korrekt utmärkt både för allmänheten 
som färdas på vägen och för de som har vägen som arbetsplats. För att tydliggöra 
allvarlighetsgraden i detta gäller viten, bilaga 3.   

Syfte 
Den som vill gräva, schakta, sponta(stöd mur) eller göra andra ingrepp i 
kommunens mark måste ha ett s.k. grävtillstånd.  
Vid arbeten på kommunala gator och vägar kräver kommunen att det ska finnas en 
godkänd TA-plan. En TA-plan ska t.ex. beskriva utmärkningen av arbetsplatsen, 
omledning av trafik, måttangivelser för det utrymme som är disponibelt för 
trafikanter, och i vissa fall även beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter.  
För att lägga ned och bibehålla ledningar i kommunens mark tecknas särskilda 
markavtal. För rätten att ha dessa ledningar i marken finns en avgift per meter 
ledning. Utöver detta finns avgifter för konstruktioner under mark som t.ex. 
fundament och tankar/behållare av olika slag.  
Avgifterna bekostar redan befintlig administration av särskilda markavtal.  
Det förekommer att det grävs i kommunens mark utan tillstånd. Vid ingrepp i 
kommunens mark är det viktigt att det finns en ansvarig utförare som kommunen 
kan ha en dialog med när det gäller t.ex. återställning av marken. Saknas en 
ansvarig utförare drabbas kommunen av kostnaderna för återställningen.  
För att minimera grävningar utan tillstånd gäller vite med syftet att entreprenörer 
inte ska chansa att gräva utan tillstånd. Kommunen har ett ansvar som väghållare att 
trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla arbeten på kommunens gator 
och vägar. Kommunens väghållaransvar fritar dock inte en entreprenör från ansvar 
för att arbetsplatsen är korrekt utmärkt. Kommunen ger därför anvisningar om hur 
en arbetsplats ska märkas ut, för att tydliggöra kravet i att TA-planer finns och 
efterlevs finns viten. 
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Avgifter för grävtillstånd och TA-planer 
Bilaga 1 Avgifter för grävtillstånd och TA-planer 
Avgifter för tillstånd  Avgift (exklusive 

moms) 
Grävtillstånd  3 000 kr 
TA-plan där grävtillstånd ej är 
tillämpligt 

 2 000 kr 

 
Tidsförlänging av tillstånd  Avgift 
Administrativ avgift  500 kr 

 
Bilaga 2 Markavtal – avgifter för ledningar och konstruktioner under mark, 
där andra avtal inte är överenskommna  
Avgifter för ledningar  Avgift 
Ledning, kabel och dylikt D < 100 mm 5 kr/lpm 
Minimiavgift  750 kr 
Ledning, kulvert och 
dylikt 

D ≥ 100 mm (D*7 kr/m)/100 

Minimiavgift  750 kr 
 
Fundament under mark  Avgift 
Fundament till parasoller, 
köstolpar m.m 

 270 kr/st 

Minimiavgift  750 kr 
 
 
 
 
Konstruktioner under 
mark 

 Avgift 

Grundkonstruktion, 
oljetank, pelare, 
regnvattenanläggning, 
fettavskiljare och dylikt 

 70 kr/m2 

Minimiavgift   750 kr 
 
Avgifterna gällande Bilaga 1 och 2 räknas om den 1 januari varje år enligt 
förändringen i oktober månads konsumentprisindex (basår 1980). 
Indextalet för oktober 2022 utgör då bastal. 
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Bilaga 3 Vitesuttag vid arbete på Tierps kommuns mark 
Tillstånd  Vite 

När godkänt grävtillstånd saknas  10 000 kr 

När godkänd trafikanordningsplan 
(TA-plan) saknas 

 10 000 kr 

Om inte tidsförlängning begärts 
minst fem arbetsdagar innan sluttid 
(gäller både grävtillstånd och TA-
plan) 

Anmärkning 
eller 

750 kr/kalenderdag 

Om TA planer ej finns tillgängliga 
på arbetsplatsen 

 2 500 kr 

Avsaknad av dokumenterad 
egenkontroll 

 5 000 kr /grävtillstånd 

 
Särskilda villkor vite  Vite 
Om entreprenören inte uppfyller 
kraven enligt särskilda villkor 

 2 500 kr/krav 

 
Utmärkning  Vite 
Om grundläggande vägmärken i 
godkänd TA-plan saknas, t.ex. 
vägmärke A20, X1, X2, X3, C31, 
C2, C3 eller E11/E13, F25 saknas 

Anmärkning 
eller 

5 000 kr 

När enstaka detaljer saknas eller är 
bristfälliga 

Anmärkning 
eller 

1 500 kr 

 
Fysisk avstängning  Vite 
Om godkänd TA-plan ej är 
tillämplig 

 10 000 kr 

Underlåtenhet att följa TA-plan  10 000kr + 500kr per 
fordon och arbetare per 
dag tills det är åtgärdat. 

När enstaka detaljer saknas eller är 
bristfälliga 

Anmärkning 
eller 

1500kr 
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Personal och 
arbetsområde 

 Vite 

Om utmärkningsansvarige 
inte befinner sig på 
arbetsområdet eller är 
nåbar på en fast arbetsplats 

 2 500 kr 

Om personalen saknar 
godkänd utbildning eller 
visar tydlig saknad av 
kompetens 

 2 500 kr 

Om personalen saknar 
varsel kläder eller brister i 
varsel klädseln förekommer 

 1 500 kr/person 

Om personalen på plats inte 
medverkar till att 
anmärkning åtgärdas vid 
anmodan 

 2 500 kr 

Entreprenadområde  Vite 
Om mark tas i anspråk eller 
schakt sker utanför 
entreprenadområdet 

 5 000 kr/kalenderdag samt åläggs 
att återställa ytan enligt 
besiktningsmans bedömning 

 
Framkomlighet för 
trafikanter 

 Vite 

Om det inte går att komma 
fram och eller det är farligt 
att ta sig fram i trafikzonen 

 10 000 kr 

Om fordon eller maskiner 
som används för arbetet, 
där det klart framgår av 
TA-planen att dessa skall 
rymmas innanför den 
fysiska avstängningen, 
istället vistas i trafikzonen. 

 2 500 kr 

Vid tillfälliga störningar. 
Exempelvis: inga 
motlägg/fasning 1:3 mot 
kantstöd, bristande 
snöröjning eller 
halkbekämpning.  
Trafikanordningsmaterial 
kvarlämnat efter avslutat 
arbete. 

Anmärkning 
eller 

1 500 kr 



Översyn 2022, taxa Grävtillstånd

Kommun Avgift för ansökan Vem beskostar försyn slutbesiktning Kostnad e-tjänst

Tierp 2 000 kr 14400kr/år

Älvkarleby 1 500 kr blankett
Östhammar EJ SVAR EJ SVAR
Heby 1 500 kr blankett
Håbo 1 500 kr 15000kr/år
Uppsala 2 168 kr EJ SVAR
Knivsta 1500kr +100kr/dag EJ SVAR

Uppgifter Tierps kommun 2020 2021 2022 Antagande 2023

Avgift (kr) 2000 2000 2000 3000
Antal ärenden (st) 95 80 90 90
Antal nedlagda timmar (h) 631 584 873 700
Snitt timlön (kr) 378 378 378 378

Översyn intäkter/kostnader
Förslag ändirng av taxa, 

avgift 3000 kr

2020 2021 2022 2023

Intäkter per år                                                                                                                
Avgift x Antal ärenden 190 000 kr 160 000 kr 180 000 kr 270 000 kr

Kostnad personal                                                           
Antal timmar per år x snitt timlön 238 518 kr 220 752 kr 329 994 kr 264 600 kr

Kostnad E-tjänst                                            
Per år 14 400 kr 14 400 kr 14 400 kr 14 400 kr

Total                                                              
kr -62 918 kr -75 152 kr -164 394 kr -9 000 kr

Kommunen, få undantag vid större projekt då sökande 
har besikktningsman
Kommunen
EJ SVAR
Kommunen  driftbudget
Kommunen tillsammans med entreprenör
EJ SVAR
Entreprenör ska stå för alla kostnader försyn/ 
oberoende besiktning.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-11-10  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 129 
Dnr 2021/822    
 
Taxa för grävtillstånd 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för grävtillstånd 2022,  
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt  
 
att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av taxan under 
2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 31 december 2021. Förslaget till beslut är att förlänga den innevarande 
taxan samt att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av 
taxan under 2022. Syftet med översynen är att en gång per mandatperiod se 
över taxan och ta fram ett förslag på taxa som ska gälla i fyra år framåt men 
som justeras årligen med konsumentprisindex (KPI). 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 224/2021 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad §127/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för grävtillstånd 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Förvaltning & Genomförande 
 Bredbandsamordnare 
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