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Sammanträde med kommunstyrelsen 
 
Datum: Onsdag den 19 oktober 2022 
Tid: Klockan 13:00 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

Ledamöter 
Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
Johanna Svensson (S) 
Pema Malmgren (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C) 
 
Ersättare 
Susanne Berglund (S) 
Rune Lennartsson (C) 
Caroline Lundberg (M) 
Göran Gynnemo (KD) 
Arild Svensgam (SD) 
Roger Lundberg (S) 
Heléne Svensson (S) 
Sture Olsson (M) 
Eva Dahlgren (C) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Corry Thuresson (S) 
Camilla Funke (MP) 
Debora Josefsson (KD) 
 
Tjänstepersoner 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
 
Övrig information 
Fotografering av kommunstyrelsens ledamöter sker i samband med sammanträdets inledning. 
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Föredragningslista 

Formalia 
 Mötets öppnande 
 Upprop 
 Val av protokolljusterare 
 Närvarorätt  
 Anmälan om jäv 
 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

Informationsärenden 

1.  Information och statusrapport om pågående byggnadsprojekt år 2022 
Dnr 2022/00289   
Tid: 13:10-13:50 (35+5 min) 
Föredragande: 
Stefan Danielsson, projektledare 
Richard Lööv, projektledare 
Krister Lundberg, projektledare 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef 
Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 

Beslutsärenden 

2.  Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom 
hemtjänst och särskilt boende 
Dnr 2021/00522   
 

3.  Kommunrevisionens granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
Dnr 2022/00332   
Tid: 13:50-13:55 (5 min) 
Föredragande: 
Linda Karelid, kanslichef 

4.  Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022 
Dnr 2022/00402   
Tid: 13:55-14:30 (25+10 min) 
Föredragande: 
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig 
Magnus Fleischer, ekonomichef 

5.  Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 augusti 2022 
Dnr 2022/00403   
Tid:  14:30-14:45 (10+5 min) 
Föredragande: 
Magnus Fleischer, ekonomichef 

Paus 14:45-15:15 (30 min) 

6.  Beslut om skattesats för år 2023 
Dnr 2022/00374   
 

7.  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2023 
Dnr 2022/00405   

8.  Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
Dnr 2022/00312   
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Ärenden 

9.  Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Dnr 2022/00335   
 

10.  Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun 
Dnr 2022/00263   
 

11.  Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland 
Dnr 2022/00037   
Tid: 15:15-15:30 (10+5 min) 
Föredragande: 
Sara Lehman Svensson, utvecklingsledare  

12.  Remiss från Miljödepartementet om slutbetänkande SOU 2022:21 - Rätt för klimatet 
Dnr 2022/00317   
Tid: 15:30-15:45 (10+5 min) 
Föredragande: 
Sara Lehman Svensson, utvecklingsledare 

13.  Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 
Dnr 2022/00327   
 

14.  Tillköp från Västtrafik av närtrafik mellan landsbygd och tätort under helg och natt 
Dnr 2022/00395   
Tid: 15:45-16:00 (10+5 min) 
Föredragande: 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur 
Thérese Broman, trafikingenjör 

15.  Genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB om spårbyggnation  
Dnr 2022/00396   
Tid: 16:00 -16:10 (5+5 min) 
Föredragande: 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur 
 

16.  Avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens Geopark 
Dnr 2022/00406   
 

17.  Projekteringsavtal med Svea Solar Utility Development AB gällande solenergi för del av 
Stenstorp 2:53 
Dnr 2022/00445  255 
Tid: 16:10-16:25 (10+5 min) 
Föredragande: 
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 

18.  Förordnande av borgerliga vigselförrättare under åren 2023-2026 
Dnr 2022/00349   
 

19.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 
Dnr 2022/00002   
 

20.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 
Dnr 2022/00001   
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Ärenden 

21.  Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 2022 
Dnr 2022/00011   
 

 
 

Adam Johansson (M) 
Ordförande 



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Sebastian Helin | Kommunsekreterare | 0515-885266 | sebastian.helin@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt år 2022, tertial 2 

Information 

Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg, VA 
Chef Adela Kapetanovic, Biträdande förvaltningschef Fredrik Johansson och 
Infrastrukturförvaltare Tomas Berg på samhällsbyggnadsförvaltningen 
informerar om följande pågående projekt. 

 Platåskolan 

 Stenstorps vårdcentral 

 Korttidsboende Jättenegatan 

 Frökindsgården 

 Stadshuset etapp 1 

 Odensbergs förskola och kök 

 Odenrinken 

 Ombyggnad Kättilstorp 

 Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 

 Sikagårdsgatan inkl rondell och gator 

 Förlängning Sikagårdsgatan 

 Överlämningsbangård 

 Marjarp Dryport Spår 5 

 Fåraberget etapp 2B bostadsområde 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-13 

 
Sebastian Helin 
Kommunsekreterare 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 
 

 

  
 

 
§ 89 Dnr 2021/00522 

Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om 
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt 
boende 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 

bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som 
en engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har genom Johanna Svensson (S) lämnat in en motion 
om arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende. 
Socialdemokraterna yrkar: 

•  Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i mer än 
6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få arbetsskor.  

•  Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

•  Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 
förmånsbeskattas.  

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen 
bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som en 
engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet.     

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 

 Socialnämnden § 24/2022 

 Kommunfullmäktige § 120/2021 

 Motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom 
hemtjänst och särskilt boende       

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

 

 
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om 
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt 
boende 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 
bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som 
en engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet. 

Sammanfattning  

Socialdemokraterna har genom Johanna Svensson (S) lämnat in en motion 
om arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende. 
Socialdemokraterna yrkar: 

• Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i 
mer än 6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få 
arbetsskor.  

• Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

• Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 
förmånsbeskattas.  

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen 
bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som en 
engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet.     

Bakgrund 

Socialdemokraterna har genom Johanna Svensson lämnat in en motion om 
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende. 
Socialdemokraterna yrkar: 

• Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i 
mer än 6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få 
arbetsskor.  

• Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  
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• Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 
förmånsbeskattas.  

Vidare anger Socialdemokraterna i motionen att arbetsskorna ska ses som en 
förebyggande arbetsmiljöåtgärd samt en jämställdhetsfråga.  

I handläggningen av motionssvaret har socialförvaltningen samverkat med 
HR-avdelningen som 2018 genomförde en utredning kring arbetskläder och 
arbetsskor. Av denna utredning framkommer att flera villkor ska vara 
uppfyllda för att arbetskläder och arbetsskor ska kunna tillhandahållas 
skattefritt.  

Kläder och skor ska:  

1. utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten, 

2. vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställde,  

3. vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss 
personal eller ha någon annan särskild egenskap, och  

4. vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de 
märkbart avviker från vanliga plagg.  

För skattefrihet av vanliga kläder räcker det således inte att de är försedda 
med logotyp, eller att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan 
samtliga nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda (Skatteverket 2009-06-
15, dnr 131 525668–09/111).  

Att arbetskläder eller arbetsskor inte kan ges skattefritt hindrar dock inte 
arbetsgivaren från att tillhandahålla dessa, men den enskilde arbetstagarens 
måste betala skatt på beloppet.   

7 - 10 % av Sveriges kommuner erbjuder arbetsskor till anställda inom 
omsorgen. Flera kommuner har valt att använda statsbidrag för en god 
äldreomsorg till inköp av arbetsskor till personal. Skövde kommun och 
Karlsborgs kommun erbjuder arbetsskor till anställda i äldreomsorgen. I 
Skövde rör det sig om ett politiskt initiativ för att använda överskott till följd 
av statsbidrag. Det är en engångsföreteelse och det finns inga beslut om att 
det ska utgå i fortsättningen. 

Förvaltningens bedömning 

Självklart ska medarbetarna ha en god arbetsmiljö och mans- och 
kvinnodominerande arbetsplatser ska bedömas likvärdigt. Mot bakgrund av 
att socialförvaltningen gör bedömningen att det, med nuvarande 
skattelagstiftning, inte är möjligt att ge ett skobidrag i enlighet med motionen 
utan att arbetstagaren blir förmånsbeskattad följer 
kommunledningsförvaltningen samma bedömning.  

Vidare menar socialnämnden att ett skobidrag skulle innebära en kostnad 
samt att arbetstagarna blir förmånsbeskattade. Att arbetsskorna bara får 
användas på arbetsplatsen innebär inte att de är en skattefri förmån, eftersom 
villkoren enligt Skatteverket inte är uppfyllda. 
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Statsbidrag föreslås användas för att finansiera inköp av arbetsskor, vilket 
dock inte är möjligt utan förmånsbeskattning. Om beslut fattas att använda 
statsbidrag till detta ändamål är det viktigt att beslutet formuleras så att det 
inte blir en återkommande förmån.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 
 Socialnämnden § 24/2022 
 Kommunfullmäktige § 120/2021 
 Motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom 

hemtjänst och särskilt boende       

Beslutet ska skickas till 

Socialförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Motionären 
 

 

 

 
Sebastian Helin 
Kommunsekreterare 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (5) 
Sammanträdesdatum 

2022-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 24 Dnr 2021/00161  

Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om 
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt 
boende 

Socialnämndens beslut 
1 Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 

bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som 
en engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet.     

Ajournering 
Socialnämnden ajourneras klockan 09.22-09.33. 

Protokollsanteckning 
Roger Lundberg (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i 
slutet av paragrafen.   

Bakgrund 
Socialdemokraterna har genom Johanna Svensson lämnat in en motion om 
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende. 
Socialdemokraterna yrkar: 

• Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i 
mer än 6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få 
arbetsskor.  

• Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

• Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 
förmånsbeskattas.  

Socialdemokraterna anger i motionen att arbetsskorna ska ses som en 
förebyggande arbetsmiljöåtgärd samt en jämställdhetsfråga. 

Det är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning (AFS 
2001:3) som avgör vilka som har rätt till fria arbetsskor. I 4 § heter det 
”arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den 
personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.” Personlig 
skyddsutrustning ska bäras till skydd mot risker som kan äventyra säkerheten 
eller hälsan. Det kan handla om allt från hörselskydd och hjälm till 
andningsskydd och just skyddsskor, alltså skydd mot konkreta fysiska risker. 
Arbetsskor som bärs för att undvika t ex förslitningsskador på lång sikt 
räknas inte som skyddsskor. 

HR-avdelningen genomförde 2018 en utredning kring arbetskläder och 
arbetsskor. Av denna utredning framkommer att flera villkor ska vara 
uppfyllda för att arbetskläder och arbetsskor ska kunna tillhandahållas 
skattefritt.  
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kläder och skor ska:  

1. utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten, 

2. vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställde,  

3. vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss 
personal eller ha någon annan särskild egenskap, och  

4. vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de 
märkbart avviker från vanliga plagg.  

För skattefrihet av vanliga kläder räcker det således inte att de är försedda 
med logotyp, eller att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan 
samtliga nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda (Skatteverket 2009-06-
15, dnr 131 525668–09/111).  

Enligt skatteverket är även träningskläder av mindre värde och enklare slag 
skattebefriade om de är försedda med arbetsgivarens logotyp, till exempel 
enklare trängsoverall och t-shirt.  

Om man som anställd däremot får ekonomisk ersättning för egna inköp av 
arbetskläder eller arbetsskor räknas det som kostnadsersättning och man ska 
betala skatt. Det innebär att arbetsgivaren inte kan subventionera inköp av 
arbetskläder utan att det blir skattepliktigt.  

Enligt skatteverket ska företagets namn eller logga vara varaktigt applicerat 
så plagget märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte kan antas 
komma att användas privat, för att plagget ska räknas som en skattefritt.  

Detta gör att skatteverket anser att skor och underkläder normalt kan anses 
som en skattepliktig förmån om det inte rör sig om skyddsskor eller andra 
skor som är av betydelse för att medarbetaren ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Dock har kammarrätten fastslagit att träningsskor inte ska 
anses som en skattepliktig förmån för yrkesgrupper där fysisk träning 
förekommer på arbetstid och träningen bibehåller den fysiska styrka och 
uthållighet som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Detta trots att 
rätten ansåg att skorna skulle kunna användas privat. Denna dom gällde det 
brandmän (mål nummer: 310-09 2010-01-27). 

Att arbetskläder eller arbetsskor inte kan ges skattefritt hindrar dock inte 
arbetsgivaren från att tillhandahålla dessa, men den enskilde arbetstagarens 
måste betala skatt på beloppet.   

7 - 10 % av Sveriges kommuner erbjuder arbetsskor till anställda inom 
omsorgen. Flera kommuner har valt att använda statsbidrag för en god 
äldreomsorg till inköp av arbetsskor till personal, t ex Luleå och Piteå. Där 
tillhandahåller kommunen specifika arbetsskor, som hämtas ut hos 
arbetsgivarens på samma sätt som arbetskläder. Örebro och Karlskrona 
erbjuder ett skattepliktigt skobidrag, för inköp av arbetsskor. 
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Skövde kommun och Karlsborgs kommun erbjuder arbetsskor till anställda i 
äldreomsorgen. I Skövde rör det sig om ett politiskt initiativ för att använda 
överskott till följd av statsbidrag. Det är en engångsföreteelse och det finns 
inga beslut om att det ska utgå i fortsättningen. I Karlsborg får varje 
tillsvidareanställd omvårdnadspersonal 625 kr i skobidrag, som ska 
förmånsbeskattas. Personal får själva lägga till om skorna är dyrare. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen vill självklart att personalen ska ha en god arbetsmiljö 
och att mans- och kvinnodominerande arbetsplatser ska bedömas likvärdigt. 
Förvaltningen gör dock bedömningen att det, med nuvarande 
skattelagstiftning, inte är möjligt att ge ett skobidrag i enlighet med motionen 
utan att arbetstagaren blir förmånsbeskattad.  

Skobidrag skulle därmed innebära en kostnad för nämnden samt att 
arbetstagarna blir förmånsbeskattade. Att arbetsskorna bara får användas på 
arbetsplatsen innebär inte att de är en skattefri förmån, eftersom villkoren 
enligt Skatteverket inte är uppfyllda. 

Kostnad för arbetsgivaren 
Om arbetstagarna ska erhålla ett skobidrag på 1000 kr innebär det att 
kostnaden för arbetsgivaren blir 

1. Skobidrag per medarbetare  1000 kr 

2. PO-pålägg med 40.8 %    408 kr 

3. Total kostnad   1408 kr 

Kostnad för medarbetaren 
1. Medarbetaren betalar skatt på värdet 1000 kr  347 kr 

2. Av 1000 kr erhåller medarbetaren efter skatt 653 kr 

Arbetsgivaren för således bära kostnaden för skobidrag och PO-tillägg, 
medan medarbetaren blir beskattad på förmånen. 

2021-12-31 hade förvaltningen 592 anställda i hemtjänst och på äldreboende. 
De innebär att kostnaden för ett skobidrag om 1000 kr skulle bli 1408 kr 
(Skobidrag om 1000 kr + PO-tillägg 408 kr) x 592 = ca 833 000 kr. 

Om arbetstagaren ska få ut ett 1000 kr efter skatt behöver skobidraget vara 
1532 kr 

Kostnad för arbetsgivaren 
1. Skobidrag per medarbetare   1532 

2. PO-tillägg med 40.8 %  625 kr 

3. Total kostnad   2157 

Kostnad för medarbetaren 
1. Medarbetaren betalar skatt på värdet 532 
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2. Av 1532 kr erhåller medarbetaren efter skatt 1000 kr 

Den totala kostnaden blir då 2157 kr x 592 = ca 1 277 000 kr 

Nämnden har inte fått något tillskott för att finansiera denna kostnad varför 
ett skobidrag till medarbetarna skulle innebära att kostnaden behöver tas från 
någon annan del av verksamheten.  

Det är fullt möjligt att använda statsbidrag för att finansiera inköp av 
arbetsskor, men inte utan förmånsbeskattning. Om nämnden väljer att 
använda statsbidrag för 2022 till detta ändamål är det viktigt att beslutet 
formuleras så att det inte blir en återkommande förmån.  

Om socialnämnden skulle vilja använda medel till att ge medarbetarna ett 
skobidrag bör det ges även till personal inom avdelning 
funktionsnedsättning, som arbetar under likvärda förhållanden som personal 
inom hemtjänsten och på äldreboenden.  

Inom verksamhets funktionshinder arbetar ca 350 personer, vilket skulle 
innebära ytterligare kostnad om ca 490 000 kr. Statsbidrag till 
äldreomsorgen kan inte användas till att finansiera arbetsskor till personal 
inom verksamhet funktionsnedsättning. Denna kostnad måste därför till fullo 
finansieras av nämnden.  

Om ett skobidrag om 1000 kr ska ges till samtlig baspersonal inom 
äldreomsorg och funktionshinderverksamheten skulle det således kosta ca 
1 323 000 kr samtidigt som den enskilde medarbetaren skulle erhålla 653 kr i 
skobidrag.  

Om ett skobidrag istället ges med 1532 kr, så att medarbetaren får ut 1000 kr 
efter skatt, blir kostnaden för förvaltningen 1 277 000 kr + 755 000 kr = 
2 032 000 kr 

Under arbetet med tjänsteskrivelsen har synpunkter inhämtats från HR-
avdelningen.  

Socialförvaltningen ser tre möjliga förslag till beslut: 

1. Motionen avslås med hänvisning till att arbetsskor inom 
äldreomsorgen inte är att betrakta som skyddsskor samt då medel 
saknas 

2. Motionen bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i 
äldreomsorgen, som en engångsföreteelse och att statsbidrag används 
för ändamålet 

3. Motionen bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd. Medel 
behöver i så fall ombudgeteras från en annan del av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-03-16, § 69  

Tjänsteutlåtande, 2022-02-04 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Checklista barnkonventionen 

Delegationsbeslut om remittering av motion om arbetsskor 

Kommunfullmäktige, KF § 120/2021 

Motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom 
hemtjänst och särskilt boende       

Protokollsanteckning 
Roger Lundberg (S) inkommer med följande protokollsanteckning. 

”Socialdemokraterna anser att ett permanent skobidrag på 1000 :- ska införas 
att utbetalas vartannat år samt att förmånsbeskattning ej ska ske.”   
 

  

 

Paragrafen skickas till  
Akt 
Kommunstyrelsen            
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§ 120 Dnr 2021/00522  

Motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till 
personal inom hemtjänst och särskilt boende 

Kommunfullmäktiges beslut 
1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om arbetsskor till personal 

inom hemtjänst och särskilt boende till kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 
Johanna Svensson (S) har väckt en motion om arbetsskor till personal inom 
hemtjänst och särskilt boende. Av motionen framgår följande. 

"I fler mansdominerade yrken är det en självklarhet med fria arbetsskor. 
Samtidigt konstateras det att det är bara 7 % av Sveriges kommuner som ger 
de anställda inom hemtjänsten samma förmån. 

I arbetsmiljölagen står det under kapitel 3, § 2 att man ska förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa. 

Vi anser att det är en förebyggande åtgärd när det gäller arbetsmiljön för 
personalen inom vård och omsorg. Bra arbetsskor kommer förhindra 
förslitningar, skador och ohälsa. Vi får signaler om att anställda inte har råd 
och köpa bra arbetsskor. Förutom att detta måste vara en del i anställdes 
arbetsutrustning är detta också en viktig jämställdhetsfråga  

Vi yrkar därför: 

• Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i mer än 
6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få arbetsskor.  

• Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

• Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 
förmånsbeskattas."  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



Motion angående arbetsskor. 
 
I fler mansdominerade yrken är det en självklarhet med fria arbetsskor. Samtidigt konstateras 
det att det är bara 7 % av Sveriges kommuner som ger de anställda inom hemtjänsten samma 
förmån. 
I arbetsmiljölagen står det under kapitel 3, § 2 att man ska förebygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa. 
Vi anser att det är en förebyggande åtgärd när det gäller arbetsmiljön för personalen inom 
vård och omsorg. Bra arbetsskor kommer förhindra förslitningar, skador och ohälsa. Vi får 
signaler om att anställda inte har råd och köpa bra arbetsskor. Förutom att detta måste vara en 
del i anställdes arbetsutrustning är detta också en viktig jämställdhetsfråga  
 
Vi yrkar därför: 

• Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i mer än 6 månader 
inom hemtjänst och särskilt boende ska få arbetsskor.  

• Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

• Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska förmånsbeskattas.  

 
För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 
2021 11 23 
Johanna Svensson  
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§ 90 Dnr 2022/00332 

Kommunrevisionens granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till kommunrevisionen 

angående granskningen av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut enligt yttrande i kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 
2022-09-15. 

Sammanfattning 
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Kommunens revisorer har 
behandlat och godkänt revisionsrapporten och överlämnat rapporten till 
kommunstyrelsen för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen avser att genomföra. Kommunledningsförvaltningen har 
sedan våren 2020 infört en systematik för uppföljning av beslut. 
Kommunrevisionen föreslår i rapporten att en sådan sammanställning bör 
redovisas formellt till politiken. Kommunledningsförvaltningen avser att 
införa en sådan rutin, genom ett anmälningsärende till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 

 Missiv från kommunrevisionen 

 Revisionsrapport från KPMG, Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 
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 Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionens granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till kommunrevisionen 
angående granskningen av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut enligt yttrande i kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 
2022-09-15. 

Sammanfattning  

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Kommunens revisorer har 
behandlat och godkänt revisionsrapporten och överlämnat rapporten till 
kommunstyrelsen för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen avser att genomföra. Kommunledningsförvaltningen har 
sedan våren 2020 infört en systematik för uppföljning av beslut. 
Kommunrevisionen föreslår i rapporten att en sådan sammanställning bör 
redovisas formellt till politiken. Kommunledningsförvaltningen avser att 
införa en sådan rutin, genom ett anmälningsärende till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut.  

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen och 
nämnderna verkställt kommunfullmäktiges beslut. Följande revisionsfrågor 
har ställts:  

 Hur stor andel av kommunfullmäktiges beslut för aktuell 
granskningstid har verkställts?  

 Finns angivna tidsramar för genomförande/verkställighet, uppföljning 
och återrapportering till kommunfullmäktige i kommunstyrelsens 
förslagsformuleringar till beslut?  
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 Genomför kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt en 
uppföljning och kontroll av de beslut som fattats av 
kommunfullmäktige för att säkerställa att besluten verkställs? 

Granskningen avser de uppdragsbeslut och motioner som fattades av 
kommunfullmäktige. Avgränsad period var fastställt till hösten 2018 t.o.m. 
våren 2019. Revisionen har dock utökat granskningsperioden till att omfatta 
2017 t.o.m. aug 2019 för en bredare överblick. 

Förvaltningens yttrande 

I granskningsrapporten konstateras att det under granskningsperioden januari 
2017 – augusti 2019 i flera fall saknats en fastställd tidsram för 
återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag och att det därmed 
finns en utvecklings- och förbättringspotential. Som också konstateras i 
rapporten är numera rutinen att det i beslut och uppdrag anges tid för 
genomförande samt återrapportering. Efter aktuell granskningsperiod har 
kommunstyrelsen genomfört ett omfattande arbete med översyn av 
beredningsprocessen vilket också fått genomslag i hur beslut och uppdrag 
formuleras.  

I rapporten redogörs för att endast en av 26 motioner bifallits. Revisionen 
framhåller att det är av vikt att en motion baseras på en underbyggd beredning 
och att avslag av motioner inte får handla om en trend. 

Kommunledningsförvaltningen delar kommunrevisionens uppfattning att det i 
alla ärenden, inklusive hantering av motioner, är att vikt att underlaget bygger 
på en väl underbyggd beredning. Det är dock kommunfullmäktige som fattar 
beslut om en motion ska avslås eller bifallas, vilket således avgörs av en 
majoritet i kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen har sedan våren 2020 infört en systematik för 
uppföljning av beslut, med tydlighet kring återredovisning, delredovisning av 
uppdrag samt ansvarig tjänsteperson för uppdraget. Kommunrevisionen 
föreslår i rapporten att en sådan sammanställning bör redovisas formellt till 
politiken. Kommunledningsförvaltningen avser att införa en sådan rutin, 
genom ett anmälningsärende till kommunfullmäktige. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 
konsekvenser för kommunstyrelsen, varför beslut om finansiering inte 
behöver fattas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 
 Missiv från kommunrevisionen 
 Revisionsrapport från KPMG, Granskning av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen  
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Linda Karelid 
Kanslichef 



        Missiv 

Kommunrevisionen 
 

          

 

 

 

 

Till kommunstyrelsen för yttrande 
 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande 
frågeställningar:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att  
genomföra? 

 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 29 september 2022.  
 

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
 
                                              
 

Lars Elinderson                                                           Anna Johansson 
Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns 
utvecklings- och förbättringsområden vad avser uppföljning och verkställande av 
fullmäktiges beslut. 

I enlighet med kommunallagens åläggs ansvaret för omfattningen av återredovisning 
av delegerade uppdrag till styrelse och nämnder samt formerna för denna på 
fullmäktige. Härigenom har fullmäktige förfogande över ett uppföljningsinstrument som 
bör nyttjas. Granskningen visar att tidsramar för genomförande/verkställande samt 
återrapportering, i ca 97 % av de granskade besluten saknas. Vi har noterat att under 
granskningsperioden januari 2017 – augusti 2019, finns endast ett fall, där fullmäktige 
har fastställt en tidsram för återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag. 

Vi bedömer att avsaknaden av tidsangivelser leder till en otydlighet som i sin tur 
förvårar ett ansvarsutkrävande vid ej verkställda beslut. Vidare anser vi att frånvaro av 
tidsangivelser i uppdragsformuleringar riskerar att leda till en minskad 
verkställighetsgrad. Vi rekommenderar att fullmäktiges uppdragsbeslut utformas på ett 
tydligt sätt avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning samt 
återrapportering. 

I samband med faktakontrolollen har det framkommit att det numera råder större 
noggrannhet med att ange tider för återrapportering. Vi rekommenderar att 
kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa att denna hantering utvecklas till att 
omfatta alla beslut av verkställighetskaraktär. 

Vad avser hantering av motioner bedömer vi det som positivt att det tydligt framgår 
huruvida en motion har bifallits eller avslagits, där formuleringen ”motionen anses 
besvarad” undviks. Att tydligt ange huruvida en motion har tillstyrkts eller avstyrkts, 
underlättar i sin tur styrelsens och nämndernas uppföljning av de beslut och uppdrag 
som härrör från en motion. 

Av granskningen framkommer att endast en motion av totalt 26 har bifallits. Det är av 
vikt att avslag av en motion baseras på en underbyggd beredning. Avslag av motioner 
får inte handla om en ”trend”, där motionärer avstår från att inlämna motioner pga. 
uppfattningen att det är ”lönlöst”. 

Vad avser beredningsfristen har samtliga granskade motioner behandlats inom ett år, 
vilket vi bedömer som positivt. 

Granskningen visar vidare en avsaknad av en formell samt dokumenterad uppföljning 
av de uppdrag som har tilldelats nämnderna och styrelsen. Vi bedömer att 
kommunstyrelsen bör införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning (se avsnitt 
6.1 för vägledning). 

Sammanfattningsvis kan fastställas att vid tid för granskningen låg 
verkställighetsgraden avseende tagna beslut av kommunfullmäktige på 62%, följt av 
delvis verkställda beslut på 14 %, (se figur 7.1). 
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I samband med faktaavstämningen har det framkommit att en del beslut har 
verkställts efter genomförd granskning, vilket innebär att verkställighetsgraden har 
ökat från 62 % till 76 %, (se figur 7:2). Vi bedömer kommunstyrelsens och 
kommunstyrelseförvaltningens lyhördhet för genomförd granskning som positivt.  

Figur 7:1    Verkställighetsgrad vid tid för granskningen 

Figur 7:2   Verkställighetsgrad efter genomförd granskning 

76%

7%

17%

Verkställda

Delvis verkställda

Ej verkställda
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2 Bakgrund 

Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. 

 
 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
 

Granskningen syftar till att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet med 
ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut. 

 

Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor: 

- Hur stor andel av kommunfullmäktiges beslut för aktuell granskningstid har 
verkställts? 

- Finns angivna tidsramar för genomförande/verkställighet, uppföljning och 
återrapportering till kommunfullmäktige i kommunstyrelsens 
förslagsformuleringar till beslut? 

- Genomför kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt en uppföljning och 
kontroll av de beslut som fattats av kommunfullmäktige för att säkerställa att 
besluten verkställs? 

 

 
2.2 Avgränsning 

 
Granskningen avser de uppdragsbeslut och motioner som fattades av kommun- 
fullmäktige. Avgränsad period var fastställt till hösten 2018 t.o.m. våren 2019. Vi har 
dock utökat granskningsperioden till att omfatta 2017 t.o.m. aug 2019 för en bredare 
överblick. 

 

 
2.3 Revisionskriterier 

 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

- Kommunallagen (2017:725) 

KL 6:1 ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet.” 

 

KL 6:4 ”Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att 
fullmäktiges beslut verkställs”. 
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KL 6:5 ”Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.” 

 
KL 6:13 ”Det åligger kommunstyrelsen att verkställa kommunfullmäktiges beslut 
och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.” 

 
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

 

 
2.4 Metod 

 
Kommunfullmäktiges beslut för perioden januari 2017 t.o.m. augusti 2019 har gåtts 
igenom. Utifrån genomgången har beslut och inkomna motioner av verkställighets- 
eller uppdragskaraktär listats. För varje beslut av verkställighets- eller uppdrags- 
karaktär har en granskning av huruvida styrelse eller nämnd verkställt fullmäktiges 
beslut genomförts. Intervju samt avstämningar har skett med kanslichefen. 

 

Rapporten har faktagranskats av kanslichefen.  

 
 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Lagrum 

 
I enlighet med kommunallagen 6 kap. 13§, punkt 3-4, åligger det styrelsen att 
verkställa fullmäktiges beslut samt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över 
till styrelsen. 

 
Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de har 
fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i kommunallagen 6 kap. 5 § 

 

Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och formerna för 
denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges. 

 

3.2 Beslut av verkställighetskaraktär 

 
Denna granskning lyfter de uppdrag som fullmäktige har fattat specifika beslut om och 
som är av exekutiv karaktär.  

Iakttagelser 

 
Av granskningen framgår 17 beslutade ärenden av exekutiv karaktär. Besluten 
innehåller enligt vår bedömning totalt 29 uppdrag till styrelsen och nämnderna. 
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Andel beslut av verkställighetskaraktär januari 2017 - augusti 2019 

3% 

Beslut utifrån motioner 

Uppdrag till styrelse och 
nämnder 

97% 

 
Av figur 3.2 framgår andelen fullmäktigebeslut föranledda av inkomna motioner, 1 st 
(3 %) samt direkta uppdrag till styrelse och nämnder, 28 st (97 %). Det bör beaktas att 
diagrammet redogör för antagna beslut av verkställighetskaraktär och därmed har 
avstyrkta motioner exkluderats. Diagrammet omfattar endast de motioner som har 
bifallits och resulterat i ett uppdrag. 

 
Figur 3:2 

 

 
 

4 Uppdrag till nämnder och styrelser 

 
Som tidigare nämnts åligger det styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut samt 
fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen, (6 kap. 13 §, punkt 3- 
4, KL). Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de 
har fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i 6 kap. 5 §, KL. 

Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och formerna för 
denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges. Nedan följer direkta uppdrag av 
verkställighetskaraktär som har tilldelats kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

 

4.1.1 Kf sammanträde 2017-01-30 

KF § 9 Investering i spåranslutning vid lagerterminal på Brogärdet  

Fullmäktiges beslut: 
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- att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra anläggandet av spåranslutning för  
 

Fastighets AB Mössebergs nya lagerterminal. 

- att uppdra åt tekniska nämnden att, på Fastighets AB Mössebergs begäran och 
bekostnad, anlägga spår inne i bolagets nya lagerterminal. 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Projektet upphandlades som en utförandeentreprenad. Spåret bekostades av 
Fastighets AB Mösseberg, blev färdigt och godkänt för trafik enligt tidplanen. 
Den andra mars 2018 togs spåret i bruk. 

 

Uppdragen bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 

4.1.2 Kf sammanträde 2017-03-27 

KF § 33 Framtidens skolorganisation i Falköpings kommun 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra organisationsförändringen 

- att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att se över och vid behov göra 
förändringar i förskoleorganisationen 

- att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan för i vilken 
ordning genomförandet ska ske. 

- att strategiska åtgärder tas fram för att elevunderlaget ska bibehållas och helst öka 
vid de mindre skolorna 

 

   Kommentar och bedömning 

Vid tid för granskningen framkommer att arbetet med skolans omorganisation är 
påbörjat och en plan finns, men organisationsförändringarna är ännu ej 
genomförda. 

 
Att se över och vid behov göra förändringar i förskoleorganisationen utfördes av 
verksamhetschef för förskolan 18-01-15. 

 

Att ta fram en handlingsplan för i vilken ordning genomförandet skall ske 
utfördes av projektsamordnaren hösten 2017. 

 

Strategiska åtgärder för elevunderlaget utfördes 20-06-16 av politiken 
tillsammans med skolchef. 

 

Uppdraget bedöms som delvis genomfört och därmed är beslutet delvis 
verkställt. 
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I samband med faktakontrollen framkommer att delar av organisations- 
förändringarna har genomförts. Kvarvarande delar avser byggnation av 
den nya högstadieskolan, Platåskolan, där förvaltningen anger att 
förseningen av denna del beror på omständigheter som ligger utanför 
barn- och utbildningsnämndens kontroll. Det anges vidare att 
förseningen har även medfört att övriga planerade byggnationerna, 
bl.a. ombyggnationerna av Kyrkerörsskolan, Vartoftaskolan, 
Gudhemsskolan, Dotorpsskolan och Centralskolan till F-6-skolor, inte 
heller har kunnat genomföras enligt plan. 

 
 

4.1.3 Kf sammanträde 2017-05-29 

KF § 65 Riktlinje för social investeringsreserv 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för den sociala 
investeringsreserven samt delegerar rätten att besluta om disponering av medel ur den 
sociala investeringsreserven till kommunstyrelsen 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Riktlinjer för den sociala investeringsreserven tagits fram, där 
kommunstyrelsens rätt att besluta om disponering av medel ur den sociala 
investeringsreserven framkommer. 

 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 

 
KF § 66 Policy för digitalisering 
 

 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt kommunstyrelsen och övriga nämnder att ha policyn för digitalisering 
som utgångspunkt i det fortsatta digitaliseringsarbetet och att arbeta in de föreslagna 
inriktningsmålen och principen om digitalt först i befintliga styrkedjor 

- att uppdra åt kommundirektören att utse ansvar och tilldela uppdrag inom de olika 
insatsområdena. 

 
   Kommentar och bedömning 

Ett förslag på strategi för digitalisering har tagits fram, vilket har remitterats till 
alla nämnder. Strategin ska implementeras i varje nämnds verksamhetsplan. 
Planen har vid tid för granskningen ännu inte antagits av fullmäktige. 

Uppdraget bedöms som delvis genomfört och därmed är beslutet delvis 
verkställt. 
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I samband med faktakontrollen framkommer att en policy för 
digitalisering har antagits av fullmäktige efter genomförd granskning.  

 

 
4.1.4 Kf sammanträde 2017-06-26 

KF § 79 Policy för medborgardialog 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för medborgardialog. 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att i riktlinjerna förtydliga den partipolitiska rollen. 
 

 
   Kommentar och bedömning 

Av granskningen framkommer att arbete pågår med området och att en 
metodbok utarbetats. Uppdragen som sådana har emellertid ännu inte utförts 
och uppskjutits till at hanteras under 2022. 

 

Uppdragen bedöms som ej genomförda och därmed är beslutet ej verkställt. 
 

 
KF § 80 Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar 

 
 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt tekniska nämnden att ta fram och besluta om kompletterande riktlinjer till 
policyn 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Vid tid för granskningen är en ny policy under framtagande vilken kommer att 
skickas på remiss till berörda nämnder. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå i den 
nya policyn. 

 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
 
I samband med faktakontrollen har det framkommit att efter genomförd 
granskning har en policy avseende lokalförsörjning samt projektinvesteringar 
antagits. 
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4.1.5 Kf sammanträde 2017-09-25 

 

KF § 96 Placering av ny högstadieskola i Falköpings tätort 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för den nya 
högstadieskolan i det före detta kalkbrottet. 

 

 
   Kommentar och bedömning 

En detaljplan har upprättats och har gått igenom rundor av både granskning 
samt samråd. Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 
52/2019. 

 

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

 
KF § 97 Försöksverksamhet med e-förslag samt borttagande av allmänhetens 
frågestund 

 
 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till försöksverksamhet med e- 
förslag i Falköpings kommun och återkomma med förslaget senast mars 2018 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Vid tid för granskningen har utredningen ännu ej påbörjats. 
 

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
 

 

4.1.6 Kf sammanträde 2017-10-30 

KF § 118 Flerårsplan för åren 2018-2020 och budget år 2018 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att fördela de centrala medel som finns avsatta för 
löneöversyn ut till nämnderna, efter avslutad löneöversyn för år 2018 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att justera nämndernas kapitalkostnader i samband 
med bokslutet för år 2018 
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- att uppdra åt Ekonomiavdelningen att se över dokumentet " Budget och flerårsplan 
2018-2020" i sin helhet så att revideringen av plan för 2019-2020 får genomslag i 
budget och flerårsplan 2018-2020. 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Av granskningen framkommer att samtliga ovanstående uppdrag har utförts. 
Centrala medel av fördelats genom utförd löneöversyn, kapitalkostnaderna 
justerats i samband med bokslutet och dokumentet ”Budget och flerårsplan 
2018-2020” har setts över. 

 
Uppdragen bedöms som genomförda och därmed är beslutet verkställt. 

 

 

4.1.7 Kf sammanträde 2018-04-23 

KF § 68 Utveckling av Marjarps logistikområde 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för del av fastigheten 
Friggeråker 25:8 samt fastigheten Vedtraven 

 

 
   Kommentar och bedömning 

En detaljplan har upprättats och har gått igenom rundor av både granskning 
samt samråd. Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden 2020-10-21. 

 

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

 

4.1.8 Kf sammanträde 2018-06-25 

 

KF § 102 Politisk organisation mandatperioden 2019–2022 samt bestämmelser 
för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Falköpings kommun 

 
 

Fullmäktiges beslut: 

- att från och med mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala 
hållbarhetsfrågor under kommunstyrelsen. Bestämmelsen ska införas i 
kommunstyrelsens reglemente. 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att anta en instruktion för utskottet och att utse 
ledamöter och ersättare till utskottet. 
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- att uppmana samtliga nämnder att se över sina reglementen och återkomma till 
fullmäktige med förslag på ändringar, samt att uppdatera sina delegationsordningar, 
exempelvis med anledning av organisationsförändringar och nya 
arvodesbestämmelser. 

- att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att sammankalla en politisk referensgrupp 
för möjliggörandet att lämna synpunkter i utveckling och arbete med stödsystem/IT- 
tjänster. 

- att påminna alla nämnder att arbeta aktivt med demokratifrågor såsom 
medborgardialog och medborgarinflytande och att införliva arbetet i det ordinarie 
planerings- och uppföljningsarbetet. 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor har inrättats och står nu med i 
kommunens kommunala författningssamling. Medföljande instruktionen till detta 
utskott har även inrättats. 
Av fullmäktigeprotokollet 2020-02-24 framkommer att en översyn utförts av 
samtliga nämnders reglementen, varav förslag på ändringar lyfts. 
Arbete med utveckling av stödsystem/IT-tjänster pågår med beredningen för 
översyn av den politiska organisationen. 
På kommunstyrelseförvaltningen pågår ett arbete inom Medskapande 
Falköping, där en metodbok har arbetats fram. Uppdragen som sådana kan 
således se som påbörjat. 

 

Uppdraget bedöms som delvis genomfört och därmed är beslutet delvis 
verkställt. 
 
I samband med faktakontrollen framkommer att det har bedömts att det 
inte finns något behov av en permanent politisk referensgrupp. 
Utbildningsinsatser har genomförts och information riktad till förtroende- 
valda finns på ”politikerportalen”.  

 

 

4.1.9 Kf sammanträde 2019-03-25 

KF § 20 Biblioteksplan 2019-2021 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden att analysera resultatet av kartläggningen 
om tillgång till skolbibliotek och vidta åtgärder för att skollagens krav ska uppfyllas. 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Vid tid för granskningen framkommer att barn- och utbildningsförvaltningen  
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arbetar med frågan, men att kartläggningen ännu ej är slutförd. 

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
 
I samband med faktakontrollen framkommer att kartläggningen har slutförts efter 
genomförs granskning och förslag till biblioteksplan har 2022-04-19 överlämnats 
till fullmäktige för beslut. Detta bedöms som positivt.  

 

 
4.1.10 Kf sammanträde 2019-04-29 

KF § 40 Uppsägning av avtal om konsumentrådgivning med Råd och Rön 

Fullmäktiges beslut: 

- Att uppdra åt tekniska nämnden att säga upp avtalet om konsumentrådgivning med 
Råd och Rön. 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Råd och Rön AB har kontaktats av Falköping kommun för uppsägning av avtal. 
Uppsägning gäller från och med 2019-06-01. 

 

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

 

4.1.11 Kf sammanträde 2019-05-27 

KF § 47 Förändring av struktur för dokumenthanteringsplan 

Fullmäktiges beslut: 

- att varje nämnd ska upprätta och anta sin egen dokumenthanteringsplan med 
tillhörande arkivbeskrivning 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Vid tid för granskningen pågår ett arbete med att ta fram nämndspecifika 
dokumenthanteringsplan som ska ersätta den gemensamma 
kommunövergripande planen. Samtliga nämnderna har dock ännu inte 
fastställt planerna. 

 

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
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KF § 49 Anslag för om- och tillbyggnad av Vindängens skola 

 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt budgetberedningen till kommande flerårsplan för investeringar att 
överväga omprioritering eller senareläggande av andra projekt för att den totala 
investeringsnivån ska klaras enligt beslutad investeringsplan 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Av flerårsplanen för 2020-2022 framkommer att övervägningar genomförts 
vad avser den fortsatt höga investeringsnivån, där det tydliggörs att ett projekts 
ekonomiska konsekvenser ska utredas innan projektet tas med i 
investeringsbudgeten. 

 

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

 

4.1.12 Kf sammanträde 2019-08-26 

 

KF § 77 Tekniska nämndens begäran om finansiering av matarvattenledning i 
Danska vägen mellan Skaravägen och Friggeråkers verkstäder 

 
 

Fullmäktiges beslut: 

- att uppdra åt tekniska nämnden att inom nämndens totala investeringsbudget för åren 
2020-2022 minska motsvarande belopp inom VA -investeringar alternativt annan 
investering. Detta för att Falköpings kommuns totala investeringsbudget för åren 2020- 
2022 inte ska överskridas. 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Av granskningen framkommer att matarvattenledningen i Danska vägen är klar. 
Anläggningstillgången aktiverades 2020-08-31. 
Uppdraget att minska motsvarande belopp inom VA-investeringar anses som 
utfört då VA:s totala investeringar under 2020 bedöms hålla sig inom VA:s 
befintliga investeringsbudget. 

 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 

5 Motioner 

Beslutsförfarandet avseende motioner är fastställt i 5 kap. 35 §, Kommunallagen. 
Paragrafen innehåller i första hand en ettårig beredningsfrist för motioner följt av en  
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anmälningsplikt för styrelse och nämnd om fristen inte kan hållas, där anmälan ska 
tillställas kommunfullmäktige. Efter en anmälan kan fullmäktige besluta att avskriva 
motionen från vidare handläggning. Ett skäl kan exempelvis vara motionens 
inaktualitet. Fullmäktige kan också besluta att beredningen skall fortsätta och 
härigenom fastställa en ny tid, där motionen åter skall redovisas för fullmäktige. 

 

KL, 5 kap, 35 §: 
”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.” 

 
Vidare föreskrifter om hanteringen av motioner skall stadgas i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, (5 kap. 72 §, p.8, KL). Arbetsordningen skall agera som ett komplement 
till kommunallagen i syfte att täcka de områden som har lämnats oreglerade i lagen. 
Härigenom kan fullmäktige fastställa närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet 
och redovisning av ej färdigberedda motioner. 

 

Det bör noteras att fullmäktige har även mandat till att besluta om en kortare 
beredningstid än ett år. 

 

5.1 Motioner i Falköpings kommun 

Iakttagelser 
 

Arbetsordningen för fullmäktige i Falköpings kommun fastställer bl.a. följande i § 32: 

- Genom motion får en ledamot eller flera, väcka ärenden i fullmäktige. En ersättare får 
väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

 
- En motion ska vara skriftlig och undertecknad av den eller de som vill väcka motionen 

- Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 
 

- En motion väcks genom att den ges in till kommunledningsförvaltningens kansli, eller 

också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

- En motion ska om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att motionen väcktes. 

 

- Om en motion inte kan beredas färdigt inom ett år ska kommunstyrelsen anmäla detta 
och vad som framkommit vid beredningen inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
motionen från vidare handläggning. 

 
 
 
 



Falköpings kommun 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

2022-05-31 

17 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 

 

 

 
Utfall besvarade motioner januari 2017 - augusti 2019 
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Under granskningsperioden har det inkommit 26 motioner, varav en har bifallits. 

 

Figur 5:1 

 

 
Av granskningen kan vi konstatera att samtliga inkomna motioner under gransknings- 
perioden har hanterats inom den ettåriga tidsfristen. 
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Motioner besvarade inom eller efter tidsfristen, januari 2017 -
augusti 2019
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5.2 Behandlade motioner 
 

I detta avsnitt redogörs för samtliga motioner som har behandlats under 
granskningsperioden. Motionerna redovisas sammanträdesvis, där det framgår 
huruvida motionerna har bifallits, avslagits eller återremitterats för ytterligare beredning. 

 
 

5.2.1 Kf sammanträde 2017-01-30 

 
KF § 4 Motion om att starta upp en intrapenad i någon eller några kommunens 
verksamheter 

 
 

Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 

5.2.2 Kf sammanträde 2017-02-27 

 
KF § 18 Motion om centrum- och kulturutveckling i Falköping 

Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 
KF § 19 Motion om att sänka mandatstödet 

Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 

 

5.2.3 Kf sammanträde 2018-01-29 

 
KF § 19 Motion om fria pedagogiska måltider till personal i förskolan  
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Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 

 

KF § 20 Motion om pedagogiska måltider för personal i barnomsorg och 
grundskola 

 
Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 

KF § 21 Motion om vårdbiträden för att förbättra arbetsmiljön och kvaliteten i 
våra kommunala verksamheter 

 
Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 

5.2.4 Kf sammanträde 2018-02-26 

 
KF § 43 Motion om motion och folkhälsa för alla 

Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 

 

5.2.5 Kf sammanträde 2018-04-23 

 
KF § 61 Motion om fullmäktigeberedning för hållbar utveckling 

Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
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KF § 62 Motion om ett generellt förbud mot nötter, jordnötter och mandel i 
kommunala verksamheter 

 
Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 
 

KF § 63 Motion om utökat pantsystem i Falköpings kommun 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 

5.2.6 Kf sammanträde 2018-05-28 

 

KF § 79 Motion om modellskola 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 

KF § 80 Motion om fossilbränslefri fordonsflotta i Falköpings kommun 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 
KF § 81 Motion om ekologiskt hållbar skolmat 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 
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   Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och har därmed inte lett till 
något uppdrag. 

 

 
KF § 82 Motion om utmaningsrätt för att säkra bästa kvalitén i våra verksamheter 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 
 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 

5.2.7 Kf sammanträde 2018-06-25 

 
KF § 98 Motion om dubbel ob-ersättning för nattjänstgörande personal 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 
 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 
KF § 99 Motion om att ta fram en krisfolder 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

 

   Kommentar och bedömning 
 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 
KF § 100 Motion om att avsluta Falköpings kommuns medlemskap i Cittaslow 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 
 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
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5.2.8 Kf sammanträde 2018-08-27 

 
KF § 120 Motion om att säkra skolor 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och har därmed inte lett till 
något uppdrag. 

 

 

5.2.9 Kf sammanträde 2018-09-24 

 
KF § 124 Motion om ett Falköping som värnar alla barn 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 
KF § 125 Motion om att förlänga bussturer på Norra Bestorp 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 
 
 

 

5.2.10 Kf sammanträde 2018-10-29 

 
KF § 138 Motion om föreningsbidrag för fysisk aktivitet och social stimulans för 
våra äldre 

 
Fullmäktiges beslut: att, med bifall till motionen, uppdra kultur- och fritidsnämnden att 
utreda möjligheten att införa ett bidrag till studieförbund, föreningar och civilsamhället 
för fysisk aktivitet och social stimulans till gruppen 70 år och äldre. 

 

 
   Kommentar och bedömning 

Av granskningen framkommer att en utredning avseende bidrag och stödformer 
till civilsamhället kommer att genomföras under 2021-2022. 
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Uppdraget har inte genomförts vid tid för granskningen och därmed är beslutet 
ej verkställt. 

 

 

5.2.11 Kf sammanträde 2019-03-25 

 
KF § 19 Motion om att undvika rökning på alla allmänna badstränder och 
lekplatser 

 
Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 

5.2.12 Kf sammanträde 2019-04-29 

 
KF § 31 Motion om att kommunen ska verka för fortsatt tillgång till 
varmvattenbassängen på sjukhuset 

 
Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

 

Kommentar och bedömning: 
 
 
 

KF § 32 Motion om att kommunen tillsätter ett äldreombud i Falköpings kommun 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 

5.2.13 Kf sammanträde 2019-08-26 

 
KF § 75 Motion om att projektet "Ällagatans förebyggande team" ska bli 
permanent verksamhet 

 
Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 
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   Kommentar och bedömning 
 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 
KF § 76 Motion om information om hjärtstartare och skyddsrum 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

 

6 Uppföljning 

Iakttagelser 

Kommunstyrelsen har inom ramen för sin samordningsroll och uppsiktsplikt ett ansvar 
att följa upp huruvida nämnderna fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat 
till dem. 

Av granskningen framgår att det finns en informell uppdragslista som kanslichefen 
med jämna mellanrum stämmer av med kommunchef, ekonomichef samt chef för 
utveckling- och processledning. Vidare sker en avstämning om aktualiteter veckovis 
tillsammans med den strategiska beredningen bestående av politiska representanter fr 
majoriteten, kommunchef, kanslichef och ekonomichef,  

 

Förvaltningschefer kan bjudas in vid behov. Dessa möten är dock i allra högsta grad 
informella, där det inte sker någon protokollföring eller annan dokumentation. 

 
6.1 Kommentarer och bedömning 

Det finns idag ingen formell uppföljning av de uppdrag som har tilldelats nämnderna 
och styrelsen. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör införa en systematisk samt 
dokumenterad uppföljning. Dagens informella uppdragslista kan enkelt utvecklas till ett 
formellt uppföljningsdokument, där paragrafnummer, ärenderubrik, uppdragsbeslut, 
ansvarig nämnd samt genomförandestatus framgår i olika kolumner. Ansvarig nämnd 
får därefter till kommunstyrelseförvaltningen återkoppla status på tilldelade uppdrag 
och när i tid det förväntas slutföras/verkställas. 

 

Det förekommer också att ett beslut innehåller flera deluppdrag, där det är av vikt att 
följa upp respektive uppdragsdel som kan genomföras i olika etapper. 
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7 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns utvecklings- och förbättringsområden 
vad avser uppföljning och verkställande av fullmäktiges beslut. 

I enlighet med kommunallagens åläggs ansvaret för omfattningen av återredovisning 
av delegerade uppdrag till styrelse och nämnder samt formerna för denna på 
fullmäktige. Härigenom har fullmäktige förfogande över ett uppföljningsinstrument som 
bör nyttjas. Granskningen visar att tidsramar för genomförande/verkställande samt 
återrapportering, i ca 97 % av de granskade besluten saknas. Vi har noterat att under 
granskningsperioden januari 2017 – augusti 2019, finns endast ett fall, där fullmäktige 
har fastställt en tidsram för återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag. 

Vi bedömer att avsaknaden av tidsangivelser leder till en otydlighet som i sin tur 
förvårar ett ansvarsutkrävande vid ej verkställda beslut. Vidare anser vi att frånvaro av 
tidsangivelser i uppdragsformuleringar riskerar att leda till en minskad 
verkställighetsgrad. Vi rekommenderar att fullmäktiges uppdragsbeslut utformas på ett 
tydligt sätt avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning samt 
återrapportering. 

I samband med faktakontrolollen har det framkommit att det numera råder större 
noggrannhet med att ange tider för återrapportering. Vi rekommenderar att 
kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa att denna hantering utvecklas till att 
omfatta alla beslut av verkställighetskaraktär. 

Vad avser hantering av motioner bedömer vi det som positivt att det tydligt framgår 
huruvida en motion har bifallits eller avslagits, där formuleringen ”motionen anses 
besvarad” undviks. Att tydligt ange huruvida en motion har tillstyrkts eller avstyrkts, 
underlättar i sin tur styrelsens och nämndernas uppföljning av de beslut och uppdrag 
som härrör från en motion. 

 
Av granskningen framkommer att endast en motion av totalt 26 har bifallits. Det är av 
vikt att avslag av en motion baseras på en underbyggd beredning. Avslag av motioner 
får inte handla om en ”trend”, där motionärer avstår från att inlämna motioner pga. 
uppfattningen att det är ”lönlöst”. 

 

Vad avser beredningsfristen har samtliga granskade motioner behandlats inom ett år, 
vilket vi bedömer som positivt. 

Granskningen visar vidare en avsaknad av en formell samt dokumenterad uppföljning 
av de uppdrag som har tilldelats nämnderna och styrelsen. Vi bedömer att 
kommunstyrelsen bör införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning (se avsnitt 
6.1 för vägledning). 

Sammanfattningsvis kan fastställas att vid tid för granskningen låg 
verkställighetsgraden avseende tagna beslut av kommunfullmäktige på 62%, följt av 
delvis verkställda beslut på 14 %, (se figur 7.1). 

I samband med faktaavstämningen har det framkommit att en del beslut har 
verkställts efter genomförd granskning, vilket innebär att verkställighetsgraden har 
ökat från 62 % till 76 %, (se figur 7:2). Vi bedömer kommunstyrelsens och 
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Verkställda 

Delvis verkställda 

Ej verkställda 

14% 62% 

Falköpings kommun 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

2022-05-31 

kommunstyrelseförvaltningens lyhördhet för genomförd granskning som 

positivt. 

Figur 7:1   Verkställighetsgrad vid tid för granskningen 

Figur 7:2   Verkställighetsgrad efter genomförd granskning 
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§ 91 Dnr 2022/00402 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022.         

Sammanfattning 
Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022 visar ett positivt 
resultat på 112,9 mnkr (föregående år 91,2 mnkr kr), exklusive förändring 
semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat 
på 104,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 88,6 miljoner kronor. 
Det är alltså betydligt högre resultat än föregående år både vad gäller utfall 
och prognos. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-22 

 Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2022-09-
21 

 Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2022 från samtliga 
nämnder      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022.         

Sammanfattning  

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022 visar ett positivt 
resultat på 112,9 mnkr (föregående år 91,2 mnkr kr), exklusive förändring 
semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat 
på 104,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 88,6 miljoner kronor. 
Det är alltså betydligt högre resultat än föregående år både vad gäller utfall 
och prognos. 

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 
uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den 
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti 
och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. 
I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.  

Nämndernas prognoser visar underskott på sammanlagt -31,9 miljoner 
kronor (föregående år underskott med -13,7 miljoner kronor) jämfört med 
budget. Nämndernas avvikelser beskrivs i respektive nämnds delårsrapport 
samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrappoport.  

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -3,2 miljoner kronor för 
år 2022.  

De centrala posterna visar ett överskott på 40,0 miljoner kronor jämfört med 
budget, vilket till största delen beror på lönerelaterade poster, 
personalomkostnadspålägg. Under finansiella och övriga poster finns en 
avvikelse vad gäller avskrivningar och kapitalkostnader på -4,7 miljoner 
kronor vilket hänför sig till finansiell leasing, interränta och förskjutning i 
färdigställande av investeringar. Prognosen för finansiella intäkter överstiger 
budget med +1,0 miljoner kronor vilket till största del beror på avyttring av 
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aktieandelar i kommunens pensionsplaceringar. Kommunen har här i 
börsnedgången avyttrat aktier och köpt räntepapper. Vad gäller underskott 
avseende finansiella kostnader beror det på värdenedgång av kommunens 
pensionsplaceringar och det högre ränteläget på kommunens lån.    

Skatteintäkter beräknas nu till 60,2 miljoner kronor och generella statsbidrag 
till 10,8 mnkr högre än budgeterat. Kommunens budget byggde på Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) prognos i augusti 2021 för skatteintäkter 
och generella statsbidrag.  

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god 
ekonomisk hushållning, och har senast beslutats i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2022 och flerårsplan för åren 
2022–2024. Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta 
av följande resultatkrav. 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 
statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2022–2024 
ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 
utgången av perioden 2022–2024. Från år 2024 får kommunens 
investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och 
resultat, det vill säga låneskulden ska inte öka.  

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv" kommer att justeras så att det överensstämmer 
med de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen. God ekonomisk 
hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett resultat för år 2022 på 
45,0 miljoner kronor, vilket också är beslutat budgeterat resultat för år 2022. 
I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 104,0 
miljoner kronor, det vill säga en positiv avvikelse med 59,0 miljoner kronor 
från det finansiella målet. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 
miljoner kronor vid utgången av perioden 2022–2024. Prognosen är att 
låneskulden kommer att uppgå till 1 100 miljoner kronor vid utgången av år 
2022. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning ser därför ut att 
uppfyllas för år 2022.  

Måluppfyllelse 
Det arbete som genomförs i kommunens olika verksamheter bidrar till den 
gemensamma måluppfyllelsen. Under året har pandemin fortsatt att påverka 
på olika sätt. Vissa delar har fått sättas på paus, medan andra delar har 
utvecklats i snabb takt. Målarbetet innebär dock långsiktiga processer och 
det krävs ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning, genom 
uppföljning utifrån helhet och analys av resultat, för att ge en så 
övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt 
uppdrag. 

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om 
”Det goda livet”.   
Kommunens fyra mål är följande. 

 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.  

 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping. 
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 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 

 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 
tillitsbaserad styrning.  

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 
angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 
uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 
bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som 
godtagbart.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap Kommunallagen uppsiktsplikt över 
samtliga nämnder. Enligt instruktion för kommundirektören ansvarar 
kommundirektören för att samordna arbetet med att fullgöra 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder.       

I kommunens dokument ”Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning” 
framgår följande. 

”Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 
budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att 
verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska 
i första hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens 
budgetram. I de fall nämndens åtgärder medför ändrad 
verksamhetsinriktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera den 
negativa avvikelsen ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. 
Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och 
styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån 
kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte vidtas utan beslut från 
kommunfullmäktige.” 

Flera av nämnderna prognostiserade underskott för år 2022. Den totala 
avvikelsen för nämnderna är 1,4 procent. Variationen mellan nämnderna är 
dock relativt stor. Uppföljning med respektive nämnd sker vid dialogmöte 
med nämnderna den 17 oktober 2022.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per 
den 31 augusti 2022.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett 
resultat för år 2022 på 45,0 miljoner kronor. I den nu framlagda 
delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 104,0 miljoner kronor det vill 
säga en positiv avvikelse med 59,0 miljoner kronor. Det finansiella målet för 
ekonomisk hushållning ser därför ut att uppfyllas för år 2022. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-22 

 Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2022-09-
21 
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 Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2022 från samtliga 
nämnder      

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Kommunrevisionen 

 
 

 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 



     2022-10-17 

 

 

Uppdateringar delårsrapport 2022-08-31 
- Uppdat månad sidfot (fr april till augusti) 
- Uppdat tabell bolag (gröna siffror). 

RESULTATRÄKNING (TKR) UTFALL 
2021-08 

UTFALL 
2022-08 

Hyresintäkter 110 364 112 908 

Övriga rörelseintäkter 2 791 1 753 

Rörelsens intäkter  113 155 114 661 

Drift- och underhållskostnader -43 203 -45 265 

Fastighetsskatt/-avgift -1 664 -2 179 

Övriga externa kostnader -5 973 -6 211 

Personalkostnader -17 218 -17 138 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -25 897 -24 906 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång  -7 862 

Rörelsens kostnader -93 955 -103 561 

Rörelseresultat 19 200 11 100 

Resultat från finansiella poster   

Resultat från andelar i koncernföretag 0 41 944 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 42 104 

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 043 -3 428 

Resultat efter finansiella poster 15 199 49 720 

Periodens resultat 15 199 49 720 
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 Den kommunala koncernen

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i Falköping AB

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevisionen

Valberedningen

Barn- och
utbildnings-

nämnden

Byggnads-
nämnden

Nämnden för 
Samhällsskydd 

Mellersta 
Skaraborg

Kompetens-
och arbetslivs-

nämnden

Social-
nämnden

Kommun-
styrelsen

Tekniska
nämnden

Valnämnden
Kultur- 

och fritids-
nämnden

Fastighets AB Mösseberg  

Överför-
myndare

100%

100%

100%

100%

49%
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Kommunal verksamhet i 
kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund 

utgör plattformen för gemensamma delregionala 

utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, 

Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 

Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara är medlemmar 
i Skaraborgs kommunalförbund från den 1 januari 

2007.

Avfall & Återvinning Skaraborg (Å&ÅS)
Avfall & och Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar 

för renhållningen i Falköpings kommun. Sedan år 

2005 har en fördjupad samverkan inom avfallsområ-
det bedrivits. (Tidigare kallad Kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg (MÖS)
Samarbete med kommunerna Falköping, Hjo, 

Karlsborg, Skövde och Tibro som medlemmar. MÖS 
är en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och 

prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelskontroll.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Tillsammans med Skövde och Skara.

Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan
Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) 
Samarbete mellan Skövde kommun (värdkom-

mun), Falköpings kommun (samverkanskommun) 
och ytterligare 10 samverkanskommuner avseende 

gemensam organisation för utförande av lagstadgad 

överförmyndarverksamhet.

Socialnämnden
Det fi nns ett samverkansavtal med Västtrafi k som 

gäller anropsstyrd trafi k. Avtalet är en upphandling av 
transporter och en beställningscentral för färdtjänst, 

dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skol-

skjuts med taxifordon. 

En avtalssamverkan gällande socialjouren fi nns 

tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 
kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den 

gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invå-

narna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen 
för IFO verksamhetsområde på tider då socialnämn-

dernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus 

Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs 
kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 

och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn 

under 18 år medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skara-

borgs kommuner och östra hälso- och sjukvårds-

nämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 
och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att 

förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma 

arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg. 

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 
tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar 

samverkan avseende gemensam organisation för 

tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alko-
hol, tobak och liknande produkter samt kontroll av 

receptfria läkemedel.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kommun-

styrelsen tecknat om avtalssamverkan med Avfall och 

återvinning Skaraborg (A&ÅS), Miljösamverkan östra 
Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs vatten.

Kommunal verksamhet via privata 
utförare
Utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av in-

dustriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen 

av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker 
i deras lokaler, men med deras personal och med 

deras material. Avtalet omförhandlas med jämna 

mellanrum.

Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla 
skolskjutsturer som utförs av fl era olika bussbolag. 

Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under 

året och det nya avtalet trädde ikraft i och med höst-
terminen 2022.

Socialnämnden
Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihets-
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system (LOV) avser företag som utför hemtjänst 
inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Detta kräver 

att utförarna har tillstånd av Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). Avtal fi nns i Falköpings kommun 
med Systrarna Odhs Hemtjänst AB och Tanaad Koo-

perative Multi Tjänster Ekonomisk förening

Tekniska nämnden
Inom park/gata avdelningen fi nns det avtal om att 

utföra kommunal verksamhet inom områdena:

Vinterväghållning i Falköpings ytterområ-

den, avtal fi nns med Carlgrens Entrepre-
nad och transport AB, Josefssons gräv i 

Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odens-

berg AB samt några mindre fi rmor. 

Driftsavtal för skötsel av fl ygplatsen med 

Marcbro AB. 

Avtal med Falbygdens energi AB om drift 

av offentlig belysning.

Kompetens- och 
arbetslivsnämnden
Inom Vuxnas lärande:

• Jensen Education school AB

• NTI-skolan

• Yrkesakademin

Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg
Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en 
kommun i brandförebyggande syfte 

ansvara för att rengöring (sotning) sker 

av fasta förbränningsanordningar, som 
inte är inrättade för eldning uteslutande 

med gas, och därtill hörande rökkanaler. 

Detsamma skall gälla imkanaler i restau-
ranger, storkök och därmed jämförbara 

utrymmen samt i brandförebyggande syfte 

även ansvara för att det som skall ren-
göras enligt första stycket samt skorste-

nar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras 

från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). 
Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar 

inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill 
hörande avgaskanaler.

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på 

entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter fi nns 
med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt 

och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar 

för Götene och Skara kommuner.
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Dagens komplexa samhälle
De samhällsutmaningar som kommunen/kommuner 

står inför är komplexa. Det är inte en enskild aktör 

som kan tillgodose lösningen. Att möta de komplexa 
frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn. 

Insikten att det är fl era olika, och inte alltid tydligt 

sammankopplade, kunskapsområden som berörs 
och att samverkan och samspel behövs är essenti-

ellt för att kunna hantera frågorna. En högre grad av 

tvärfunktionellt samarbete gynnar medborgaren samt 
stärker den tillitsbaserade styrkedjan. En tillitsbase-

rad styrning är nödvändig för att hantera en komplex 

verklighet. Det är ur mångfalden och dialogen som 
de gemensamma visionerna om morgondagen och 

framtiden kan formas.

En komplex verklighet kan också bli en orolig verk-
lighet för den enskilde individen. Konsekvenserna i 

spåren av pandemin har börjat bli tydliga där en ökad 

psykisk ohälsa märks liksom ökade skillnader i socio-
ekonomisk status. En ökad polarisering i samhället, 

lokalt som globalt, syns också och kan komma att 

påverka många delar i välfärden framöver.  

Omvärldsförändringar
Rysslands invasion och krig mot Ukraina och fort-
satta utbrott av Covid-19  runt om i Asien påverkar 

omvärlden och så även Falköpings kommun.  Även 

kriget i Ukraina påverkar omvärlden och Europa 
dels genom stora fl yktingströmmar men även högre 

priser på fossila bränslen och el. Effekten av högre 

energipriser spiller över på andra varor, exempelvis 
livsmedel eller annan energikrävande produkter, 

vilket gjort att infl ationen har tagit fart under år 2022. 

Infl ationstakten runt om i Europa och USA ligger på 
6 till 8 procent på årsbasis vilket överstiger Riksban-

kens infl ationsmål om 2 procent per år.  För att hejda 

infl ationen runt om i västvärlden har ländernas olika 
riksbanker beslutar att höja styrande räntorna, vilket 

påverkar möjligheten och kostnaderna att låna till 

konsumtion. Sveriges riksbank höjde styrräntan nu 
20 september med 1 % till 1,75 %. 

Befolkningsutveckling
Per den 31 december 2021 var Falköpings kommuns 

befolkning 33 270 personer. Den 31 juli 2022 uppgår 
summan till 33 339 personer vilket innebär en ök-

ning med 69 personer sedan årsskiftet. Vid samma 

tidpunkt föregående år var befolkningssiffran 33 296 
personer.   

ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

Arbetsmarknad
Den totala arbetslösheten i Sverige var i april månad 

335 487 personer eller 6,6 procent av arbetskraf-
ten. Jämfört med samma period förra året är det en 

minskning med 1,1 %. 

I Falköpings kommun är 1 040 personer arbetslösa 

vilket motsvarar 6,7 procent. Detta är en minskining 
med 1,2 procentenheter gentemot arbetslöshetssiff-

ran för årsbokslutet för år 2021.

ARBETSLÖSHET PER MÅNAD, ANTAL INSKRIVNA
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 Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Regeringen har under de gångna åren utrett ett fl ertal 
områden, så som likvärdig skola, tioårig grundskola, 

gymnasieutredningen samt betygsutredningen. 

Samtliga förslag kommer att ha stor påverkan på ut-
bildningsområdet. Från och med HT22 har grundsko-

lan en ny reviderad läroplan (LGR22). Från och med 

220701 gäller nya kurs-planer samt betygskriterier 
för grund- och grund-särskola. För gymnasiet gäller 

ändringar i läroplan samt ämnesplaner. Tidigare han-

delsprogrammet har bytt namn till Försäljnings- och 
serviceprogrammet. 

Riksdagen har beslutat att elever i åk4-9 ska erbjudas 

extra studietid för att få hjälp med läxor och annat 
skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två tim-

mar per vecka och det ska vara frivilligt för eleverna 

att delta. Studietiden ska vara förlagd på elevens 
skola och anordnas under eller i direkt an-slutning till 

elevernas skoldag.

Fjärrundervisning får användas för extra studietid. 

Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar 
per läsår. Det är ännu inte klarlagt huruvida kom-

mun får hjälp med fi nansiering från staten. Detta 

kan, utöver den ökade lärarkostnaden, också inne-
bära ökade kostnader för skolskjuts.

Kriget i Ukraina kan innebära ett kraftigt ökat elev-

antal på kort tid för nämndens alla verksamheter. 

I nuläget är inte Falköpings Kommun en av migra-
tionsverkets mottagningskommuner, men trots det 

har några familjer valt att fl ytta till Falköping. I enlig-

het med massfl yktsdirektivet, så ska dessa barn och 
elever erbjudas förskola och skola.

Kommunstyrelsen
Biträdande förvaltningschef Dina Ebbeson tillsatte 
sin tjänst den 30 maj. 

Kommunen ingår i ett projekt med fl era skaraborgs-

kommuner (Ö9) av upphandling av ett nytt ekono-

misystem. Upphandling är klar och en leverantör är 
utsedd och det blev Unit4. Förslag till kostnadsför-

delning mellan kommunerna är framtagen och på 

väg att beslutas. Planering pågår för införande av det 
nya ekonomisystemet som förväntas implementeras 

maj 2023.

En rutin för beredningsprocessen har antagits av 
kommundirektören, vilken är styrande och stödjande 

för alla förvaltningar. Kansliavdelningen har genom 

den juridiska rådgivningen stöttat och medverkat i 
fl era övergripande processer. 

Falköpings kommun och Hyresbostäder AB sam-

arbetar för att stärka och förebygga det främjande 
trygghetsarbetet. Arbetet startade i april med att en 

områdesprofi l, som beskriver områdets styrkor och 

utmaningar, görs tillsammans med civilsamhället 
och boende i området. I platssamverkan Ranten har 

arbete inlets runt tågstationen av kommunla aktörer 

och näringslivsaktörer med syfte att öka trygghet och 
säkerhet.

Kommunikationsavdelningen har arbetat med att 

iordningställa en ”studio” i stadshuset varifrån 

kommunens verksamheter kan sända föreläsningar, 
seminarier, utbildningar anordna digitala möten eller 

konferenser med mera.

Kommunstyrelsens godkännande av förslag till de-

taljplan för Platåskolan (Gamla stan 2:26 m.fl .). Det 
slutliga antagandet av detaljplanen kommer att ske i 

kommunfullmäktige.

Genomförandet av första etappen av ”Utveckling 

av stadskärnan” har påbörjats under augusti och 
beräknas vara klar under november 2022. Den första 

etappen består av entréplats Östertull. Kommunsty-

relsen och kyrkorådet har båda beslutat att godkänna 
en avsiktsförklaring som är upprättad mellan par-

terna. Avsiktsförklaringen innebär bl.a. att parterna 

är överens om att samarbeta kring genomförandet 
av de delar projektet ”Utveckling av stadskärnan” 

som ligger i anslutning till varandras markområden. 

Upphandling av konstnär till skissuppdrag för den 
offentliga konst som är tänkt att tillkomma på Stora 

torget efter ombyggnationen, har genomförts. Skiss-

uppdraget pågår till och med december 2022. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
De faktorer som i nuläget bedöms påverka förvalt-

ningen mest är den matchningsproblematik som kan 
ses på arbetsmarknaden, där efterfrågan på kompe-

tens generellt inte motsvarar de som är arbetslösa. 

Målgruppen som sedan tidigare befi nner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden får en allt längre väg för att 

göra stegförfl yttningar mot arbete. 
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Under våren har antalet hushåll och mottagare av 
ekonomiskt bistånd minskat, en positiv trend mot 

tidigare år. Däremot ökar andelen långvarigt ekono-

miskt bistånd. Förvaltningen har påbörjat ett struk-
turerat och långsiktigt arbete med att analysera och 

åtgärda orsaker vilket även är en del i SKR:s projekt 

en effektivare kommun. 

Eftersom Arbetsförmedlingen är en av förvaltning-

ens viktigaste samverkansparter får myndighetens 

reformering effekter för förvaltningen, då arbetsför-
medlandet överlåts till externa aktörer. Frågan om 

kommunens framtida roll i arbetsmarknadspolitiken 

följs noga. 

Kultur- och fritidsnämnden
Den 8 augusti tillträdde Hampus Haga sin tjänst 

som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvalt-

ningen. Perioden har präglats av en del personalför-
ändringar inom förvaltningen där olika verksamheter 

har fått gå samman och täcka upp för varandra. 

Det oroliga världsläget och kriget i Ukraina påver-
kar nämnden med ökade kostnader på bland annat 

drivmedel, el och livsmedel. Intresset för Agera Mera 

har ökat och fl era volontärer hjälper till vid samord-
ningen av kommunens fl yktingmottagande.

Med minskade stadsbidrag har nämnden tvingats 

ställa om och genomföra en sommar med mindre 

medel och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genom-
föras vilket resulterat i att förvaltningen nått ut till en 

mindre målgrupp än tidigare år.  

Nämndens ansvarsområde har utökats med över-

tagandet av slalombacken från Kommunstyrelsen. 

Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar 
förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Ut-

budet växer och upplevelserna blir mer och förmeras 

i ett samlat Mösseberg.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i värl-

den. 

Höjda krav i lag och föreskrift inom Lag om skydd 
mot olyckor och Lag om brandfarlig och explosiv 

vara, får genomslag under 2022 såsom förändrat ut-

bildningskrav, inventering och prioritering av tillsyns-
objekt och ökade kompetenskrav inom räddningsled-

ningssystem. 

Socialnämnden
Coronapandemins fortsatta påverkan

Verksamheterna hade under våren en fortsatt bety-
dande påverkan av covid-19 i form av hög frånvaro 

bland personal av olika anledningar (såsom vård av 

barn, familjekarantän, egen sjukdom). Under andra 
tertialet kunde dock fl era begränsningar tas bort och 

verksamheter som varit stängda kunde åter öppnas i 

och med att sjukdomen inte längre betraktades som 
samhällsfarlig.

Svårigheter att rekrytera personal med rätt 
kompetens
Det fi nns en matchningsproblematik i form av att 

de personer som söker vikariat i stor utsträckning 

saknar såväl formell som reell kompetens och ofta 
även intresse för yrkesområdet. Många gånger har 

verksamheterna inga andra alternativ än att prova att 

anställa personer som snart visar sig inte fungera, 
vilket leder till höga introduktionskostnader utan 

resultat.

Tekniska nämnden
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klima-

tanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedels-
priser och bränslepriser stigit kraftigt, men även 

priset på byggmaterial , kemikalier och halkbe-

kämpningsfl is. Förutom ökade inköpspriser har 
även leveranstider påverkats negativt.
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Park/gata har upphandlat ett fl ertal ramavtal som 
är centrala för verksamheten, detta är på områden 

såsom vinterväghållning, entreprenadarbeten mark, 

lastbilstransport och asfalt. Efter utvärdering visar 
det sig att priserna stigit i förhållande till omvärldens 

utveckling men framförallt entreprenader för vinter-

väghållning har stigit väsentligt.

Upprustning av det civila samhället för att bättre 

klara av kris och krig påverkar VA avdelningen. Avdel-

ningen arbetar med att rusta upp gamla vattentäkter 
samt upprätta en nöd- och reservvattenplan som 

stöd i kris. Kommunen har sökt och fått bidrag från 

länsstyrelsen för genomförande av planen. Planen 
ska vara färdigt i oktober 2023. 

Skyddsrumsåtgärder fortsätter enligt plan. Under 

första tertialen har en rensning genomförts på 17 av 

de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för.

Under hösten kommer implementering av nytt sys-
tem för fastighetsförvaltare att införas i syfte att på 

ett tydligt sätt 

Byggnadsnämnden
Byggenheten har ett minskat fl öde av nyinkomna 

ärenden jämfört med 2020 och 2021.

Av fattade bygglovsbeslut är det tio som är av större 

betydelse med hänsyn till arbetstillfällen och stadsut-
veckling. Dessa är tillbyggnad av tågservice-anlägg-

ning på Anneborg 2:4, nybyggnad av fl erbostadshus 

med 16 lägenheter på del av Kyrkerör 1:1, nybyggnad 
av korttidsboende på Friggeråker 25:8 med fl era, ny-

byggnad av industri och lager på Spillkråkan 2 i Sten-

storp, tillbyggnad av livsmedelsbutiker både på Lyran 
2 och Stalaktiten 1, nybyggnad av industri/lager på 

både Kameran 1 och 2, ombyggnation av Boktrycka-

ren 17 (tom före detta butikslokal till restaurang vid 
Stora Torget) samt ombyggnad på del av Läkaren 4 

från kontor till vårdcentral.

Detaljplan för kvarteret Snickaren 3 vars syfte är att 

pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett 
centrumnära läge blev antagen.

Positivt planbesked beviljades för fastigheterna Ci-

selören 2 och Tillskäraren 1 och 3.

Riktlinje för exploatörsdriven planprocess är antagna 
i syftet att möjliggöra för exploatörer att delta aktivt 

och ta mer ansvar i planprocessen. Riktlinjerna 
förtydligar ansvar och roller samt förutsättningar och 

villkor i en exploatörsdriven planprocess.

Valnämnden
Det fi nns valmyndigheter på tre nivåer: Valmyndighe-

ten på nationell nivå som ansvarar för att planera och 

samordna genomförandet av val och folkomröstning-
ar, länsstyrelsen som är regional valmyndighet, och 

kommunernas valnämnder som är lokal valmyndig-

het. Det övergripande uppdraget för valmyndigheter 
på alla nivåer är att skydda demokratiska värden och 

skapa förtroende för valsystemet. Valnämndens ad-

ministration sköts av kommunledningsförvaltningen.

Perioden har ägnats åt planering och förberedelser 
inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 

i september. Valnämnden har under perioden januari 

till och med augusti 2022 haft fyra sammanträden. 
Valnämndens ordförande, vice ordförande, valsam-

ordnare och kommunjurist har deltagit på utbildning-

ar och informationsträffar med Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), Valmyndigheten och länssty-

relsen. Kommunikatör, säkerhetssamordnare och 

valsamordnare har deltagit i länsstyrelsens workshop 
om valsäkerhet. Rekrytering och utbildning av nästan 

200 röstmottagare har genomförts. Valnämnden har 

också beslut om lokaler och öppettider för förtids-
röstning och röstningen på valdagen samt fattat en 

rad beslut om lokala instruktioner och rutiner.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har under år 2022 bytt sakkun-

nigt biträde. From 2022 är det Deloitte AB som är 

sakkunnigt biträde åt kommunrevisionen i Falkö-
pings kommun. 
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 Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

Inledning
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva 

invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-
befi nnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun. 

Det fi nns tydliga kopplingar mellan delaktighet, 

infl ytande och hälsa. När enskilda individer och 
grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och 

utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla 

av medskapande som bidrar till meningsfullhet. 
Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda 

livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping 

tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar 
utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 

kommunens invånare och för kommande generatio-

ner.

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommu-

nen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, 

där naturens och de mänskliga resurserna används 
medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna 

och villkoren med planetens absoluta gränser, eko-

system och naturens resurser. Ekonomin är ett medel 
för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsätt-

ningen med det dynamiska och rättvisa samhället där 

de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett 
tydligt samband mellan hållbara satsningar och den 

lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kom-

mun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. 
Kommunen som organisation är till för Falköpings-

borna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist 

och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, 
respekt och ett gott bemötande, att goda resultat 

uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.
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Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun 
skapas det goda livet 

tillsammans genom tron 

på att framtiden går att 
utveckla och förbättra.

Förebyggande 
insatser barn och 
unga
För att jobba med ett so-

cialt hållbart Falköping 
behöver det hälsofräm-

jande och förebyggande 

arbetet fokuseras. 

Orosanmälningarna till socialtjänsten och barnplace-
ringarna har ökat under fl era år och trenden fortsät-

ter även under år 2022. Parallellt går det att se en 

oroande situation i skolan där fyra av tio åttondeklas-
sare i nuläget inte har behörighet till gymnasiet. Det 

fi nns fortfarande en situation av trångboddhet inom 

skolor och förskolor i centralorten vilket utmanar 
möjligheten till att möta alla elevers behov. I den 

senaste enkäten Lokal uppföljning av ungdomspo-

litiken (LUPP) från hösten år 2021 synliggörs det 
att unga tjejer och killar skattar sitt mående sämre 

jämfört med tidigare år, där stress och nedstämdhet 

är vanligt förekommande. 

Flera verksamheter har under året fortsatt stärkt upp 
sitt barnrättsarbete. En kommunövergripande hand-

lingsplan för implementering av barnkonventionen 

är framtagen och börjar gälla i september år 2022. 
Det fi nns beslut om att alla tjänsteutlåtanden där 

barn berörs ska innehålla barnkonsekvensanalyser. 

Stödmaterial är under framtagande. 

Arbetet som syftar till att stärka samverkan mellan 
skola och socialtjänst har fortsatt. Syftet är att fl er 

förebyggande insatser ska kunna identifi eras och 

genomföras i ett tidigt skede, så att barn får bättre 
förutsättningar till en god psykisk och fysisk hälsa 

och därmed kan klara av sin skolgång. Förhopp-

ningen är även att antalet barn som placeras utanför 
det egna hemmet ska minska. Grunden i samverkan 

handlar om tätare dialog mellan olika yrkeskatego-

rier för att tidigare kunna ge barnet/eleven och dess 
familj rätt stöd. Ett projekt mellan förvaltningarna 

som går under namnet KRAFT påbörjas under hösten 

år 2022. Inom ramen för insatsen ges hela familjen 
runtomkring barnet stöd i form av funktionell famil-

jeterapi, det är en evidensbaserad metod vars syfte är 

att förbättra relationer och kommunikation i familjen. 
Samtidigt ges barnets/ungdomens skolgång i en 

särskild undervisningsgrupp i Ranlidens lokaler.

Den andra delen av samverkan handlar om konsulta-

tionsteam på socialförvaltningen. Varje förskola och 

skola har kontaktpersoner på socialtjänstens barn- 
och ungdomsenhet för att kunna fråga om oro kring 

ett barn. I denna del pågår ett arbete för att se över 

vilka förebyggande och icke-biståndsbedömda insat-
ser kommunen kan erbjuda i ett tidigt skede. Utöver 

samverkan över förvaltningsgränser pågår även ett 

arbete för att stärka samverkan internt på socialför-
valtningen, samt för att förkorta utredningstiden för 

barnavårdsärenden – allt för att ge ett bättre och mer 

samlat stöd till individen.
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Språkutvecklingsprojektet Läsglädje är ett samarbete 
mellan skola och bibliotek, där 75 barn i åldrarna 7-9 

år under sommaren har haft möjlighet till att utveckla 

sin läskompetens på ett lustfyllt och roligt sätt. 
Barnen har fått läsa själva, ha högläsning, samtala 

om böckerna och vara med i ett spännande läsmyste-

rium. Genom projektet har barnen lärt känna biblio-
teket och lärt sig hur man lånar böcker. Projektet har 

genomförts på Falköpings bibliotek, Centralskolan, 

Kinnarps bibliotek samt Gustaf Dalénskolan. 

Ett utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd har 

pågått under året med syfte att skapa en röd tråd i 

befi ntligt föräldraskapsstöd i Falköpings kommun, 
så att insatser erbjuds föräldrar genom hela barnets 

uppväxt samt når föräldrar från olika kulturer. Älla-

gatan har gemensamt med etniska föreningar och 
Connect genomfört fl era gruppträffar i Föräldraskap 

i Sverige (FÖS), ett samhällsorienterande program 

som består av fem träffar för utrikesfödda föräldrar 
med barn 0-18 år. Personal har utbildats och hål-

lit gruppträffar i föräldraskapsstödsprogrammet 

ABC vars syfte är att främja barns utveckling genom 
att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Ett 

föräldraskapsstödsprogram för tonåringar, Älskade 

förbannade tonåring, har nyligen startats upp. Det 
fi nns ett fortsatt utvecklingsarbete att göra för att nå 

ännu fl er föräldrar med föräldrastödjande insatser 

och anpassa stödet så att det fyller det behov föräld-
rar har.

Det är människorna som skapar ett 
hållbart samhälle
När människor ges möjlighet att vara med och ha in-
fl ytande bidrar det till ett mer hållbart samhälle. Det 

är viktigt att ge plats för olika perspektiv och olikhe-

ter för att bygga och skapa ett tolerant samt inklude-
rande samhälle. Kommunens arbete med inkludering 

och delaktighet är i behov av fortsatt utveckling. I 

enkäten från LUPP framkommer det att  ungas upple-
velse att kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen 

har minskat på fl era fronter. Färre svarar att de är in-

tresserade av politik och samhällsfrågor jämfört med 
år 2018, samtidigt som en tydligt lägre andel svarar 

att de vill vara med och påverka i kommunen. 

Färre unga är föreningsaktiva än före pandemin. 
Däremot syns en återhämtning i antalet mötesplatser 

som kommunen kunnat erbjuda och besökssiffrorna 

på fritidsverksamheter fortsätter att stiga. Det märks 
bland annat på bibliotek, i simhall och på kultureve-

nemang som erbjuds. Familjelördag, ett kultur- och 

fritidsarrangemang som är gratis och öppet för alla, 
lockade 650 deltagare vid senaste tillfället och är 

tillbaka på liknande deltagarantal som innan covid-

pandemin. Under de Familjelördagar som varit under 
året har deltagarna kunnat ta del av dans, musik, 

teater, idrottsaktiviteter och mycket annat. Kultur 

på bygdegårdar har varit ett uppskattat inslag med 
föreställningar och workshops på fl era landsorter. 

Även arbetet med att föra dialoger har underlättats av 

möjligheten att ses fysiskt, exempelvis kan kostav-
delningen kontinuerligt involvera unga i skolornas 

kostråd.  

Under året har antalet frivilliga som söker sig till 

volontärsverksamheten Agera Mera ökat. Dels 
har många velat engagera sig utifrån situationen i 

Ukraina. Dels fi nns det föräldrar som vill engagera 

sig och hjälpa till med skolavslutningar. I Språkvän, 
som är en del av Agera Mera, har det uppstått en kö 

av fl ertalet nyanlända som söker någon att prata och 

lära sig svenska med. 

Trygghet
Falköpings kommun har som ambition att skapa 

trygghet genom relationsskapande och möten mellan 
människor. Ett utkast till en strategi för trygghet är 

framtagen som fokuserar på att stärka skyddsfaktorer 

såsom anknytning till familjen, till skola och till sitt 
närområde. Genom arbete inom dessa områden kan 

riskfaktorer som brott, psykisk hälsa eller våld und-

vikas. Inom effektiv samordning för trygghet (EST), 
som handlar om att hantera otrygga situationer, har 

kommunen under året inrättat en styrgrupp med 

representanter från kommunledningsgruppen. EST 
är tänkt att initiera orsaksanalyser och insatser när 

en otrygg situation uppstår, men också fungera som 

styrgrupp för förebyggande trygghetsarbete på sikt.

Områdesbaserat arbetssätt
Områdesbaserat arbete handlar om att kommunala 

verksamheter, bostadsbolag, näringsliv, polis och 

civilsamhälle arbetar tillsammans med att skapa 
trygghet genom bland annat mötesplatser och 

aktiviteter. Under år 2022 har det områdesbase-
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rade arbetet förstärkts i Falköpings centralort och i 
tätorterna i kommunen. Exempelvis har ett projekt 

om stärkt social sammanhållning i Dotorpsområdet 

påbörjats, som är ett samarbete mellan Falköpings 
kommun och Falköpings Hyresbostäder AB. Fritids-

ledare inom öppen ungdomsverksamhet har under 

året fått ett områdesutvecklande uppdrag och jobbat 
på orter som Floby och Stenstorp. I samarbete med 

föreningar på Dotorpsområdet är värdar/aktivitetsle-

dare anställda för att närvara vid matcher och hålla i 
aktiviteter ihop med barn och unga.

Fullföljda studier och etablering på 
arbetsmarknaden
Fullföljda studier

Förvaltningarnas arbete inom grundskola, gym-
nasieskola, kommunala vuxenutbildningen, 

uppdrags¬utbildning och eftergymnasiala ut-

bildningar kommer vara betydande för framtida 
kompetensförsörjning. En hållbar etablering på 

arbetsmarknaden säkras genom fullföljda studier 

och förvaltningarnas ambition är att öka behörighet 
till gymnasieskola och minska andel avbrott samt 

icke-godkända betyg med målet att få alla elever att 

slutföra sin utbildning. 

Måluppfyllelsen för Ållebergsgymnasiets nationella 
program avseende betygspoäng har under de tre 

senaste åren varit stabil, 14.73 (2020), 14,72 (2021) 

och 15,03 (2022). 

Det senaste året har 85 % av eleverna nått en gym-

nasieexamen. Bland de elever som läser högskole-

förberedande program är siffrorna något högre (90 
%). Betygspoängen för samtliga nationella program 

har legat relativt konstant under de senaste fem åren 

med en liten ökning år 2022. Där betygspoängen i 
de högskoleförberedande programmen ökat något 

samtidig som de yrkesförberedande har minskat. 

Detta kan till viss del tillskrivas distansstudierna, i 
samband med pandemin, som gynnade de teoretiska 

kurserna mer än de praktiska. 

Måluppfyllelsen för grundskolan åk 9 hämtade sig 

under våren. Vid julbetyget år 2021 återgick resultat 
i åk 9 till tidigare låga nivåer. I dialog med rektorer 

utifrån varje enskild skolenhets resultat synliggjordes 

det att ett fl ertal elever endast hade några få delar 

kvar för att nå behörighet till gymnasiet. Måluppfyl-
lelsen för åk 9 nådde därför till slut upp till 82 % efter 

avslutad grundskola samt lovskola år 2022. Lovsko-

lan innebär en möjlighet att läsa upp enskilda ämnen 
under sommarlovet och skapar förutsättningar för 

ytterligare elever att nå gymnasiebehörighet. 

ANDEL ELEVER I ÅK 9 SOM ÄR BEHÖRIGA TILL NATIONELLT PROGRAM 

Jämförelse över tid mellan åren 2005-2022. * år 2021 och 2022 efter 
lovskolan på sommaren.

Resultaten för åk 7 och åk 8 ligger fortsatt lägre än 

tidigare år, även vid terminsbetyget i juni. Den or-
saksanalys som genomfördes med rektorerna under 

våren lyfte fram några viktiga faktorer för att bryta 

trenden. En faktor är rekrytering, att kunna rekrytera 
kompetent utbildad personal, men även att bibehålla 

de som redan arbetar i verksamheten. En annan 

faktor är att fortsätta stärka undervisningen genom 
att arbeta i kollegiala nätverk. Detta för att bidra till 

ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan kommu-

nens enheter. Sist men inte minst lyfter rektorerna 
behovet av en stark fungerande elevhälsa, då man ser 

att behoven hos eleverna är många och varierande. 

Under kommande läsår genomförs en utbildning för 
personalen från förskolan till gymnasiet kring hur det 

förebyggande och främjande barn- och elevhälsoar-

betet ska stärkas. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans 
med kompetens- och arbetslivsförvaltningen en fort-

skridande samverkan med fokus på fullföljda studier. 

En av utvecklingspunkterna gäller gruppen ungdo-
mar 16-20 år som varken arbetar eller studerar, de 

som faller under Kommunens aktivitetsansvar (KAA). 

En gemensam aktivitetsplan är framtagen och fl era 
processer pågår, uppföljning sker löpande.
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Fullföljda studier är av stor vikt för individens möjlig-

het att stegförfl ytta sig mot arbete och/eller fortsatta 
studier. Falköpings kommun ansvarar för arbets-

marknadsenheten (AME), vuxenutbildning (VUX), 

uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar 
vilket är betydande för individens möjlighet för att 

stärka sin plats på arbetsmarknaden.

Under det första halvåret 2022 har 1 083 elever varit 
inskrivna inom kompetens- och arbetsmarknadsför-

valtningens vuxenutbildning i egen regi, vilket är en 

minskning i jämförelse med åren 2019-2021. Över tid 
kan det ses som ett trendskifte med färre deltagare 

men det är för tidigt att se det som defi nitivt. Det är 

även för tidigt att prognostisera vad färre deltagare 
innebär och vilka dess konsekvenser är för verksam-

heten. 

I samband ett lägre antal inskrivna kursdeltagare 

synliggörs det även för detta delår att antalet avbrott 
som sker fortfarande är relativt högt. Under det 

första halvåret år 2022 har avbrotten ökat inom de 

tre pedagogiska verksamheterna: Allmänna ämnen, 
Svenska för invandrare (SFI) och Gymnasiala yrkes-

utbildningarna (YRK). Avbrotten kan vara ett uttryck 

för att målgruppen i sig inte klarar eller vill slutföra 
sina studier på samma sätt som tidigare år. Eller att 

yttre omständigheter, som pandemin och trycket på 

arbetsmarknaden, gör att eleven väljer att göra ett 
avbrott av sina studier. Avbrott till förmån för arbete 

har ökat sedan ett år tillbaka, där den idag starka 

arbetsmarknaden bidrar till ökningen. Många elever 
studerar även samtidigt som de arbetar och i takt 

med bland annat infl ation samt ökade råvarupriser 

kan det vara ekonomiskt utmanande för elever att 
fortsätta sina studier. Däremot är det svårt att på-

verka dessa avbrott då det inte går att säga defi nitivt 

varför eleven inte fullföljer sina studier.

Fullföljda studier mäts bland annat med betyg och 
genomströmning genom det antal betyg som är 

satta i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare. 

I jämförelse mellan åren 2021 och 2022 första sex 
månader har andelen satta betyg ökat, från 43 % 

till 52 %. Samtidigt har andelen med icke-godkända 

betyg minskat.

Etablering på arbetsmarknaden
Kommuninvånarens möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden är avgörande för ett socialt hållbart 

samhälle och ett gott liv för kommunens individer. 
Med utbildning och möjlighet till egen försörjning 

kommer även en mer jämlik hälsa vilket har en stor 

betydelse för såväl samhällsutveckling som för att 
kunna bryta sociala strukturer med risk för utanför-

skap. 

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Falköpings 
kommun, tillsammans med att arbetsmarknaden 

blir starkare och återhämtar sig efter covidpande-

min. Antalet inskrivna i Arbetsmarknadsenhetens 
(AME) arbetsmarknadscenter inklusive Europeiska 

socialfonden (ESF)-projektet En plattform för alla 

har ökat i jämförelse med augusti år 2021 och ligger 
för närvarande i likhet med tidigare år. Däremot har 

antalet utskrivningar som skett under årets första 

sex månader inte återhämtat sig till samma nivåer 
som före pandemin. Deltagare befi nner sig längre tid 

inom verksamheterna idag och registrerade aktivi-

teter visar också ett förändrat mönster jämfört med 
föregående år. 

Vid delårsrapporten per april år 2022 framkom 

kvalitetsbrister i AME:s statistik. Sedan dess har 

en genomlysning av deltagardata och hantering av 
statistik gjorts, vilket stärker kvaliteten och utfallet 

för statistiken inom AME. I framtiden kommer detta 

utvecklingsarbete även komma till nytta för att göra 
analyser för att förstå kopplingar mellan ekonomiskt 

bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. 

Ekonomiskt bistånd
Inom mål 1 följs indikatorer för antal hushåll med 

ekonomiskt bistånd samt antalet biståndsmottagare. 

En person som står i behov av ekonomiskt bistånd 
riskerar att hamna i ett förstärkt utanförskap med 

försämrad livskvalitet samt ökade kostnader för sam-

hället. Enligt Socialstyrelsen räknas 10 månader eller 
mer som ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd 

och Falköping ligger på en hög nivå av långvarigt 

biståndsbehov. Likt delårsrapporten i april år 2022 
ses en minskning av antalet hushåll som är i behov 

av ekonomiskt bistånd. Diagrammet visar en posi-

tiv nedåtgående trend av antal hushåll som erhåller 
försörjningsstöd mellan åren 2020-2022. 
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Sammanfattning 
Det fi nns fl era oroväckande trender inom 
social hållbarhet: en hög andel barn som lever i 

ekonomiskt bistånd, grupper som står långt från 

arbetsmarknaden, ökande orosanmälningar, 
minskad upplevelse av infl ytande och en 

ökad andel elever som inte har godkända 

betyg och behörighet för gymnasiet. Det går 
samtidigt att notera positiva drag såsom 

minskad arbetslöshet och en viss återhämtning 

i relationer efter pandemin när människor 
återvänder till mötesplatser. Kommunen gör 

sammantaget mycket för att möta utmaningarna 

i alltifrån arbetsmarknadsinsatser till åtgärder 
för fullföljda studier. Ett viktigt arbete är den 

samverkan som sker kring barn och unga 

som varit eller riskerar att bli placerade, där 
hela familjen får stöd. Konsultationsteam på 

socialtjänsten och föräldraskapsstöd är insatser 

som syftar till att fånga upp och stötta i ett 
ännu tidigare skede. Samtidigt fi nns ett fortsatt 

behov av att jobba med frågorna. Insatser 

och arbetsprocesser behöver utvecklas för 
att bryta behovet av ekonomiskt bistånd och 

få fl er i arbete. Falköpings kommun behöver 

fortsätta att stärka främjande insatser för att 
fånga upp barn och familjer samt fortsätta 

intensifi era arbetet med dialog och inkluderande 

mötesplatser i efterdyningarna av covid 19. 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLER FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Barn som lever i hushåll med behov av ekonomiskt 

bistånd växer upp i en ekonomisk utsatthet. Detta 

kan, utöver den materiella standarden, även påverka 
barnets skolresultat, hälsa och trygghet. I början av 

år 2022 uppmärksammades det att andelen barn 

som lever i hushåll med behov av ekonomiskt bi-
stånd var på en fortsatt hög nivå. För delåret augusti 

år 2022 visas en förbättring, här sjunker även trenden 

för antal biståndsmottagare (samtliga i hushållet 
inklusive barn under 18 år) samt antal barn som 

lever i ett hushåll med ekonomiskt bistånd. Det kan 

till viss del härledas till den stärkta arbetsmarknaden 
och sjunkande arbetslösheten i Falköping. Föränd-

rade regler kring bostadsbidrag för barnfamiljer och 

förstärkt a-kassa är faktorer som också påverkar utfal-
let av hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd.
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Skapa förutsättningar för ett 
attraktivare Falköping

Falköpings 
kommun ska 
vara en bra plats 
att bo, verka och 
leva på - en plats 
där medborgarna 
känner stolthet
Falköpings kommun 

ska upplevas som en 

drivande kommun 
som ligger i framkant 

avseende skolutveckling. 

Dessutom ska arbetssö-
kande uppleva att jobben 

de längtar till fi nns i Falköping.

Skolorna är idag på många ställen mycket trångbod-

da. Det arbetas vidare med att fi nna lösningar för att 
skapa så bra skolförutsättningar som möjligt i väntan 

på att Platåskolan ska kunna färdigställas. Försening-

en av Platåskolan påverkar byggprocesser och planen 
för ny skolorganisation. 

Under året har det genomförts åtgärder vid den 

tillfälliga högstadieskolan, Högstadium Centrum, för 

att anpassa lokalerna för att åstadkomma en ökad 
trygghet och studiero. Viss ombyggnation har gjorts 

och en ny modul har införskaffats. Detta ska minska 

trångboddheten och öka möjligheter till vuxnas 
synlighet. 

Under pandemin utökades det digitala utbudet för 

att på så sätt tillgängliggöra kultur, upplevelser och 

kunskap till invånarna och besökare som egentligen 
velat besöka verksamheterna. När verksamheterna 

nu återgår till mer normala förutsättningar bidrar 

digitala hjälpmedlen till att förmera besökarnas möj-
ligheter till att ta del av konst, kulturarv och fritidsak-

tiviteter. 

En uppdatering av skyltar till kommunens fornläm-
ningar gör det möjligt att på vissa platser ta del av 

information både via fi lm, högläsning och på andra 
språk. De som är intresserade av Falköping och 

Falbygdens historia kan numera utforska och lära 

sig mer genom ljudberättelser i form av Storyspots, 
antingen genom att lyssna hemma eller ta sig till 

de platser där berättelserna utspelar sig. Det är ett 

framgångsrikt sätt att använda digitaliseringen på 
eftersom det ökar upplevelsen för besökaren utan att 

kräva mer tid av verksamheten.

Under sommaren har fl era evenemang, idrottsläger 
och turnerande aktiviteter genomförts runt om i kom-

munen för invånare och besökare. Flera besöksmål 

och mötesplatser såsom Ekehagens forntidsby och 
Odenbadet vittnar om positiva besöks- och bok-

ningsnivåer. Museets besökssiffror är de näst högsta 

jämfört med 10 år tillbaka i tid, varav 40 % utgörs av 
barn.

Inom ramen för Tagga lov har över 2 000 sommar-

lovsdeltagare samlats under en nioveckors period 

och genomfört aktiviteter som våffeldagar, cirkus-
workshops, dans, pyssel, bad och vattenkrig. Genom 

lovverksamheten nås barn och föräldrar som är i Fal-

köping på sommaren. De har skapat mening för barn 
och unga och ger en identitet till kommunen genom 

att skapa positiva sammanhang.

Evenemang och turnerande aktiviteter ses som en 

bra metod för medborgardialog och kunskapssprid-
ning, ett sätt att väcka samhällsengagemang och 

skapa möten mellan människor, vilket främjar ett 

inkluderande samhälle med aktiva invånare. Här kan 
det vara av vikt att få kommunövergripande förslag 

på inriktningar/fokusområden för att lättare kunna 

samordna insatser mellan förvaltningar och tydlig-
göra vilka kommande arbeten/evenemang som bör 

genomföras. Detta skulle också kunna underlätta 

arbetet med att följa upp effekter.

Värdeskapande stads- och 
landsbygdsmiljöer
Falköpings kommun vill stärka attraktiviteten genom 
att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 

därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg 

och inspirerande miljö med mötesplatser. Ny bloms-
terplan för år 2022 har tagits fram och verkställts un-

der sommaren.  Riktade insatser har gjorts mot ytter-

tätorter med bland annat utsättning av blomsterträd. 
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Detta innebär ett nytt sätt att skapa attraktiva miljöer 
för invånare och en större attraktionskraft till det of-

fentliga rummet. Tidigare har blomsterplanteringarna 

runt omkring i kommunen fått en positiv respons 
via, bland annat, kommunens Facebook-sida och 

synpunktshanteringssystemet DF-respons. Blomster-

planen syftar till att ha ett gemensamt gestaltningsut-
tryck som kan varieras från år till år i såväl Falköpings 

centralort som i övriga tätorter i kommunen. 

Arbetet med att ta fram en ny grönstrukturplan fort-
sätter och målsättningen är att den ska vara fram-

tagen till slutet av år 2022. Grönstrukturplanen ska 

vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 
kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering 

av tätbebyggelse. En konsult har upphandlats, som 

under sommaren genomfört en inventering av alla 
ytor som ingår i planen. En annan konsult har fått 

uppdraget att skriva den nya grönstrukturplanen.

Genomförandet av första etappen i projektet  Utveck-

ling av stadskärnan har påbörjats under augusti och 
beräknas vara klar under november år 2022. Inom 

ramen för projektet har ungdomar fått vara med och 

påverka hur Köttorget ska gestaltas. Det är en bra 
metod för att bjuda in till andra perspektiv och verka 

för ungdomars infl ytande.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är en förut-

sättning för ett socialt hållbart samhälle men även 
för ett attraktivt Falköping. Det nya bostadsområdet 

på Fåraberget, etapp 2B, som påbörjades under år 

2021 har under våren färdigställts vad det gäller 
infrastrukturen. Det som återstår är asfaltläggning 

som kommer att ske underdet gällande året. Etappen 

innehåller cirka 40 småhustomter, fl erbostadshus 
och en förskola. Nu är majoriteten av tomterna redo 

för försäljning. 

Inom stadsdelen Fåraberget har kommunstyrelsen 

erbjudit markanvisning till en av aktörerna som läm-
nat en intresseanmälan för kvarteret Kulingen och 

Stormen. Det inkomna förslaget möjliggör byggna-

tion av hyresrätter. Fyra detaljplaner har antagits och 
fått laga kraft som bland annat innebär en förtätning 

centralt i både Falköping och Floby.

Klimatsmart kommun med goda och 
hållbara kommunikationer samt utbyggd 
infrastruktur 
Falköpings kommun strävar efter att underlätta för 

kommunens invånare att göra hållbara val i vardagen 

genom energirådgivning till företag och privatperso-
ner samt med aktiviteter riktade till allmänheten om 

klimat. 

Ett sätt att underlätta för invånarna är genom att 
säkerställa och förbättra kollektivtrafi ken. I mitten 

av juni förlängdes busslinje tre för att utöka tillgäng-

ligheten, framförallt till Ålleberg center. Brist på 
tillgänglighet till kollektivtrafi k kan bland annat leda 

till att ungdomar avstår från att delta i fritidsaktivi-

teter. I resultatet av LUPP-enkäten år 2021 uppger 
ungdomar som bor på landsbygden hinder som har 

med avstånd eller kollektivtrafi k att göra. Till skillnad 

från ungdomar i staden känner ungdomar på lands-
bygden i  högre utsträckning igen sig i påståendet 

att ”det fi nns saker att göra men jag kan inte ta mig 

dit”. En dialog förs kontinuerligt med Västtrafi k, både 
genom Falköpings kommun som enskild aktör och 

genom Skaraborgs kommunalförbund. 

Bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 

har sökts och erhållits från Länsstyrelsen. Bidraget 
ska användas för att bygga nya våtmarker i Vart-

ofta. Våtmarken ska hantera dagvatten från Vartofta 

samhälle och är en del av projektet med reinveste-
ring i VA-nätet samt upprustning av samhället inför 

förändrat klimat. 

Klimatstrategi 2021-2030 anger en tydlig riktning för 

hela den kommunala organisationen med målsätt-
ningen/ambitionen att Falköpings kommun både 

som organisation och geografi sk yta ska vara fossilfri 

år 2030. Ett viktigt steg för en fossilfri framtid är en 
konvertering av kommunens byggnader till fossilfri 

uppvärmning. Idag återstår endast nio fastigheter att 

konvertera. Lösningar för hur resterande fastigheter 
ska konverteras pågår. Närmast är Odensbergssko-

lan, som beräknas ha nått en lösning under våren år 

2023.
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Sammanfattning
Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av 
långsiktiga processer och behov av samverkan. 

Falköpings kommun har fortsatt det strategiska 

arbetet med utveckling av infrastruktur, kommu-
nikationsmöjligheter, attraktiva skol-samt boen-

demiljöer. Arbete pågår också med att försköna 

stads- och landsbygdsmiljöer.

Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår 
bidrar till att stärka måluppfyllelsen. Utmaningar 

ses i att den planerade skolorganisationen 

påverkas och försenas i väntan på att Platåsko-
lan ska kunna färdigställas. Skolorna är idag på 

många ställen mycket trångbodda.  Fler beslut i 

olika frågor behövs för att kunna vidta de åtgär-
der som krävs för ett fossilfritt Falköping. Den 

kommande trafi kstrategin ses som ett steg i rätt 

riktning. 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

Framtagande av trafi kstrategin för kommunen är i 
sitt slutskede. Strategin har varit ute på remiss och 

ska upp för politiskt beslut i kommunfullmäktige i 

september år 2022. Efter att strategin är antagen ska 
en plan tas fram för att initiera arbetet med att verk-

ställa strategin. I denna trafi kstrategi, som har bäring 

mot den kommande klimatstrategin för kommunen, 
kommer vissa förutsättningar för en konvertering 

av kommunens fordonspark till fossilfri drivning att 

anges. 

Svårigheter ses med att kunna vidta vissa åtgärder 

som krävs för ett fossilfritt Falköping utan ytterligare 

beslut i olika frågor. Viktigt är att dessa beslut fattas 
löpande från och med nu, om alla konverteringar ska 

hinnas med innan år 2030.
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Skapa förutsättningar för ett 
näringsliv som utvecklas

Falköping – en 
drivande aktör
Falköpings kommun ska 

vara och upplevas som 
en kreativ och drivande 

kommun som skapar 

goda förutsättningar för 
såväl nya etableringar 

som befi ntliga företag i 

både stad och på lands-
bygd.

Bibehålla 
och utveckla 
kommunens 

bemötande och servicekvalitet
Det pågår aktiva interna processer och analyser 

för att tillgodose en långsiktig plan- och markre-
serv. Bland annat har en dimensioneringsanalys av 

markbehov för extern handel genomförts. Falköpings 

kommun har verkställt strategiska markköp och ser 
över riktningen på kommande planarbeten. Behovet 

av mark för nya etableringar ses fortfarande som 

stort och ny detaljplanerad mark behöver tas fram 
och fi nnas till försäljning snarast möjligt. 

Stimulera företagande och matcha 
kompetens
Ansvaret för kommunens reviderade arbetsmark-

nadsstrategi vilar främst på kompetens- och arbets-

livsnämnden och dess förvaltning. Stöd ska ges 
av samtliga verksamheter i den övriga kommunala 

organisationen för att få fl er i egen försörjning. 

För att så många som möjligt ska nå egen försörj-

ning krävs inte bara matchande utbildningsutbud 
och en arbetsmarknadspolitik som skapar förutsätt-

ningar för den enskilde. Det behövs även en god 

samverkan mellan kommunens verksamheter och 
med externa parter. Matchningsprocessen går från 

två håll och det är viktigt att engagera arbetsgivare 

inom såväl offentlig sektor som näringsliv för att på 
bästa sätt skapa förutsättningar för de individer som 

står längre ifrån arbetslivet. Ett upparbetat och på-

gående samarbete gällande näringslivet sker mellan 
kompetens- och arbetslivsnämnden och kommunsty-

relsen. Som en fortsättning av den behovskartlägg-

ning som genomfördes under år 2021 inom ramen 
för nämnda näringslivssamverkan, har ett tiotal före-

tag i kommunen intervjuats för en fördjupad kompe-

tensinhämtning gällande behov. Processen fortsätter 
under resterande år 2022.

Placeringar av individer för att hjälpa dem att närma 

sig arbetsmarknaden sker framförallt i verksamhe-
ter under barn- och utbildningsnämnden, tekniska 

nämnden och socialnämnden. Det är i samverkan 

med kommunens övriga verksamheter som fram-
gång sker gällande såväl subventionerade anställ-

ningar som arbetsträning och praktikplaceringar. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har tillsammans 

med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämn-
den utarbetat en strukturerad samverkan för att bidra 

till målet om fl er till arbete och färre personer i behov 

av ekonomiskt bistånd. En identifi erad möjlighet är 
att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att 

knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget 

nytt, men en outvecklad del i Falköpings kommun. 
Under åren 2022-2024 ska de tre nämnderna gemen-

samt arbeta med konceptet Gröna jobb som innebär 

riktade subventionerade anställningar samtidigt som 
individen får aktiv coachning av arbetsmarknadskon-

sulent. 

Samtidigt är det av stor vikt att motivera arbetsgivare 

att stärka sitt sociala engagemang och ansvar för 
att jämna ut siffrorna gällande arbetslöshet och det 

utanförskap som det kan medföra. Kommunens verk-

samhet behöver erbjuda ett matchande utbildnings-
utbud och lämpliga arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der, men det krävs också att arbetsgivare är villiga att 

ta emot elever/praktikanter samt vågar nyanställa. 



DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  21

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sammanfattning och målbedömning
Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en 
aktiv och stöttande part i näringslivet utveckling 

i pandemins efterspel. Det lokala näringslivet, 

besöksnäringen och kultursektorn har påverkats 
olika mycket och ett nytt nuläge kommer växa 

fram gällande arbetsmarknad, kompetensbehov, 

arbetslöshet och samverkansbehov.

Samverkan mellan alla kommunens verksamheter 
behöver utvecklas för att målet i den reviderade 

arbetsmarknadsstrategin ska nås. Syftet med 

en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa 
bättre förutsättningar för kommunens medbor-

gare att komma i arbete och delaktighet istället 

för arbetslöshet och utanförskap. En långsiktig 
effekt förväntas därför vara ett minskat behov 

av försörjningsstöd. Sett till matchning ur ett 

arbetsmarknadspolitiskt perspektiv så fl aggas det 
att Falköpings kommuns bidrag till ett näringsliv 

som utvecklas är svagare idag än för ett par år 

sedan. Nationell styrning av bland annat remit-
teringar från Arbetsförmedlingen påverkar hur 

målgruppen ser ut, och leder till  att kommunens 

direkta fokus bör läggas lite mer på individens 
utveckling framför näringslivets utveckling. Detta 

för att stärka Falköpings kommuns riktning mot 

social hållbarhet och acceptera att en god match-
ning mellan personer med ekonomiskt bistånd 

och näringslivet är en långsiktig process. 

Satsningen att göra Falköping till ett logistikcen-

trum har lyckats väl. Det är idag ett aktivt område 
med mycket trafi k som förväntas öka framöver i 

takt med fortsatta satsningar från både kommu-

nen och privata aktörer. 
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Infrastruktur som möjliggör etableringar
Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 

vid västra stambanan och en god infrastruktur, som 
ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings 

attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logistik-

utveckling och nyetableringar samt stärker befi ntligt 
näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå 

påverkar utvecklingen av företagande. 

Skaraborg Logistic Center (SLC) på Marjarp har 
sedan tidigare beslut om att utvidgas med ny över-

lämningsbangård. Tillsammans med JULA har kom-

munstyrelsen planerat för nybyggnation och fört för-
handlingar kring ny markförsäljning och planeringen 

för ytterligare spåranslutningar fortgår.  Efterfrågan 

på godstransporter och logistiska lösningar är stor, 
vilket också ökar kraven på fortsatt utveckling av SLC. 
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Kommunens organisation ska 
vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna 
är till för 
kommuninvånarna
Kommunen ska vara en 
väl fungerande servi-

ceorganisation, med 

myndighetsansvar, till 
Falköpings kommuns 

invånare. Uppdraget är 

att skapa goda förutsätt-
ningar för att utveckla 

och tillhandahålla 

service och tjänster med 
hög kvalitet och bra 

bemötande, som utgår 

från helheten och förenklar varda-gen för kommunin-
vånarna och dem som kommunen är till för.

För att följa upp hur invånarna uppfattar kom-

munens verksamheter genomförs brukarenkäter, 

kundundersökningar och brukardialoger. Kommu-
nens synpunkts- och klagomålshantering är ett annat 

verktyg för att fånga upp förbättringsbehov som 

kommuninvånarna ser i verksamheterna. Resultat av 
undersökningar och synpunkter kommenteras och 

analyseras i samband med årsredovisningen.

En lärande och utvecklande verksamhet
Kommunens organisation ska genom tillitsstyr-

ning balansera behovet av kontroll med förtroende 

för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och 
erfarenhet. Arbete fortgår med att bygga kunskap 

och förståelse bland organisationens chefer och 

medar-betare om tillitsbaserad ledning och styrning. 
Kopp-lat till detta pågår också arbete med att ta fram 

verktyg som stöd för chefer att göra omställningen. I 

fokus är att göra tillitsbaserad styrning praktisk och 
konkret – att formulera hur den styrningen ser ut. 

Parallellt med arbetet inom tjänstepersonsorganisa-

tionen pågår även arbetet med tillitsbaserad styrning 
för förtroendevalda. 

Genom dialog och delaktighet kan politiker, chefer 

och medarbetare gemensamt medverka till att skapa 

en god arbetsmiljö och en effektiv verksam-het med 
god kvalitet. 

En utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

sker från och med september år 2022, då IT-stödet 
Opus införs. Opus är ett system som cheferna ska 

arbeta i, med stöd av HR-avdelningen. Arbetsmiljöut-

bildning för chefer och skyddsombud har genomförts 
med fysiska utbildningstillfällen. 

Arbetsmiljöenkäten som kommunens chefer svarade 

på i mars år 2022 är nu analyserad och har gett en 

bra överblick över vilket stöd och insatser cheferna 
behöver. Resultatet tydliggör att vi ska fort-sätta 

arbetet med att stärka friskfaktorerna för chefernas 

hållbarhet i yrkesrollen bland annat genom ökat 
chefsstöd och en levande dialog kring tillitsbaserat 

ledarskap i vardagen.

Internt klimatansvar
Flerårsplanen tydliggör att kommunen ska ha ett 

aktivt klimat- och energiarbete i syfte att skapa en 

god livskvalitet för framtidens invånare. Kommunen 
ska genom sina investeringar, inköp och upphand-

lingar minska sitt klimatavtryck och därmed öka sitt 

miljöansvar. 

Nämndernas verksamhetsrapporter ger olika exem-
pel på aktiviteter inom fastställda fokusområden 

i klimatarbetet. Till exempel är minskad klimatpå-

verkan en viktig faktor vid upphandling av varor av 
olika slag. Andra exempel är att ett förslag till en 

övergripande klimatstyrande mötes- och resepolicy 

tagits fram. Under våren skickades den på remiss till 
kommunens nämnder och politiskt beslut väntas i 

september år 2022. 

På kommunövergripande nivå har även en utredning 

(inklusive nulägesbeskrivning, attitydmätning och 
analys av medarbetarnas resvanor) gjorts för att kun-

na ta fram ett förslag till en förändrad transportpool. 

Resultatet har blivit att transportpoolen utvidgats 
med el-cyklar och vanliga cyklar. En bidragsansökan 

ska lämnas till Länsstyrelsens investeringsstöd Kli-

matklivet gällande bidrag till att bygga ett cykelgarage 
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i anslutning till stadshuset. Nästa steg handlar om 
utfasning av fossila bränslen inom fordonsfl ottan. 

Som en del av klimatanpassningsarbetet är det 

viktigt att förstå vilka effekter skyfall och översväm-
ningar kan få på olika platser och funktioner inom 

kommunen. Därför har en projektplan tagits fram 

och konsultstöd kommer att upphandlas under hös-
ten 2022. 

Processbaserat arbetssätt som stärker 
verksamheternas kvalitet
Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer målupp-
fyllelsen och identifi erar utvecklingsområden utifrån 

såväl invånarnas behov och förväntningar, som 

lagställda krav och verksamheternas uppdrag. 

Flera förvaltningar går mot att arbeta processbase-

rat, inte minst i processer som är gemensamma för 
verksamheter eller förvaltningar. Jämfört med några 

år tillbaka märks det tydligt att olika förvaltning-ar/

nämnder samarbetar mer för att arbeta med gemen-
samma uppdrag eller problem. Det kan även gälla 

processer där arbete sker i samverkan med andra 

organisationer. Det konstateras att det ibland fi nns 
en risk för att alla inväntar varandra inom områden 

där fl era är ansvariga. Behov fi nns då att utse en part 

som är sammankallande och som har ansvar för att 
hålla ihop arbetet, för att det systematiska förbätt-

ringsarbetet inte ska stanna upp.

Planering och uppföljning av verksamheterna sker i 
allt större utsträckning dialogbaserat. Detta arbets-

sätt håller på att formas och den dialogbaserade 

uppföljningen behöver utvecklas ytterligare. Ett led i 
det arbetet är erfarenhetsutbyte mellan förvaltning-
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Sammanfattning och målbedömning
Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning 

fortsätter genom konkretisering av vad detta i 
praktiken innebär. Utvärdering av arbetsmiljö 

sker löpande och under våren har en enkät kring 

chefers förutsättningar att utföra sitt uppdrag 
genomförts. Efter analys har resultatet tydlig-

gjort att det är viktigt att fortsätta stärka friskfak-

torerna för chefernas hållbarhet i sina roller. 

Internt klimatansvar tas genom att nämnderna 

genomför många olika typer av aktiviteter inom 

fastställda fokusområden för klimatarbetet.  

Verksamheterna går mot mer processbaserade 
arbetssätt. Utveckling av dialogbaserad plane-

ring och uppföljning pågår och erfarenhetsutbyte 

mellan förvaltningarna sker. Digitaliseringen är 
en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer, 

samtidigt som den kan bidra till ökad service för 

den enskilde.

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

arna. Dialog ger medverkande parter insyn i varand-
ras arbete, vilket skapar samsyn och förutsättningar 

för att ytterligare utveckla analysprocessen. Analys 

och utvärdering är avgörande för att kunna följa upp 
effekten av olika satsningar. Dialogmöten har genom-

förts i såväl fysisk form som digitalt.

Digitala lösningar är ett verktyg för att effektivisera 
och kvalitetssäkra. Med hjälp av uppföljningsarbete 

och omvärldsanalys identifi eras var och hur digitali-

sering av processer och tjänster kan bli värdeskap-
ande. För att detta ska kunna ske framgångsrikt 

krävs en ökad digital kompetens i verksamheterna. 

Målet är att med befi ntliga resurser kunna åstad-
komma mer, genom ökad kvalitet och/eller volym i 

de insatser och den service som ges inom kommu-

nen. Kommunen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och sam-arbete.

Exempel på en kommungemensam process som di-

gitaliserats i allt större utsträckning är fakturahan-te-

ringen, vilket medfört klar kvalitetssäkring då antalet 
påminnelser väsentligt minskat. Med det planerade 

nya ekonomisystemet kommer även abonnemangs-

fakturor ske på ett mer effektivt sätt. Ytterligare ett 
exempel är implementering av e-tjänster inom stöd- 

och försörjningsenheten. Förar-bete inför detta har 

skett under våren. 

Kommunstyrelsens uppdrag för att genomföra digi-
taliseringsstrategin kommer att omprioriteras under 

året då ett projekt om IT-säkerhet behöver ta fokus. 

Även den interna samverkansstrukturen prioriteras 
under 2022. 
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 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av fi nansiella mål
Falköpings kommun har i fl erårsplanen för 2022-2024 

beslutat om följande fi nansiella mål:

Utvärdering av fi nansiellt mål 1
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är defi -
nierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så 

uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat 

till 67,7 mnkr vilket motsvarar 3,5 % i resultat av 
skatter och generella statsbidrag.

För det enskilda året prognostiseras resultatet till 104 

mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål på 54,3 
mnkr. 

(TKR)
PROGNOS 

2022

Resultat 104 000

Skatteintäkter och statsbidrag  2 356 731     

Resultat i % av skatter och statsbidrag 4,4%

Målet för det enskilda året 2022 samt över en 10-års-
period är därmed uppfyllt.

RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBI-

DRAG

Utvärdering av fi nansiellt mål 2
I delårsbokslutet per augusti uppgår den externa lå-

neskulden till 1 118 mnkr. Låneskulden prognostise-

ras inte öka under året vilket innebär att med hänsyn 
tagen till löpande amortering så kommer låneskulden 

vid årets slut uppgå till 1 113 mnkr. (Låneskuld för 

investeringsbidrag, anslutningsavgifter och fi nansiell 
leasing är exkluderat.) Därmed återstår ett låneutrym-

me om 587 mnkr vilket betyder att målet är uppfyllt 

för det enskilda året 2022.  

(TKR)
PROGNOS 

2022

Låneskuld (inkl. kortfr del) 1 113

Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr 587

Finansiellt mål 1

Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-
cent av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod. För perioden år 2022-2024 

skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 
miljoner kronor.

Finansiellt mål 2

Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 
miljoner kronor vid utgången av perioden 

år 2022-2024. Från år 2024 får kommunens 

investeringar årligen högst uppgå till summan 
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden 

skall inte öka.
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 Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år över-
stiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle 

överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet 

regleras och det egna kapitalet återställas inom tre 
år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av 

anläggningstillgångar ska inte medräknas.

Baserat på i detta dokument angiven prognos kom-
mer balanskravsresultatet att vara positivt vid årets 

slut enligt tabellen till höger. Lagens krav på intäkter 

och kostnader i balans uppfylls och det kommer inte 
fi nnas något negativt resultat att återställa nästkom-

mande år.

BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)

Prognos 
2022

Årets resultat enligt resultaträkningen 104 000

- Samtliga realisationsvinster -8 300

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 12 000

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 107 700

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravsresultat 107 700
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 Väsentliga personalförhållanden

HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett 
systematiskt arbete genomförs inom alla områden för att uppnå detta. Vidare skall arbetet med att kvalitetssäkra och ef-

fektivisera samtliga processer inom området fortlöpa. 

HR-avdelningen ser också betydelsen av att fokusera ytterligare på att stödja kommunens medarbetare och chefer till ett 
hållbart och meningsfullt arbetsliv samt att fortsätta arbetet med attraktiv arbetsgivare.  

Kompetensförsörjning
Arbetet utifrån den kommunövergripande Kompe-

tensförsörjningsplan för åren 2021-2022 fortlöper 

med bred ansats i hela kompetensförsörjningspro-
cessen utifrån de olika delarna Attrahera-Rekrytera-

Utveckla-Behålla-Avsluta. Omställningsarbete pågår 

i olika former för att coacha och stödja medarbetare 
och chefer i olika typer av omställningssituationer, 

bland annat karriärcoachning, karriärväxlingsprogram 

och handledning. 

Under våren har utbildningsinsatser, nätverksträffar 

och besök på yrkeslivsmässor och introduktionsda-

gar genomförts både fysiskt och digitalt. Bland annat 
har medarbetarskapsutbildning genomförts inom 

fl era olika verksamheter. Utbildningen syftar till att 

skapa en gemensam bild kring rollen som medarbe-
tare, och det fi nns möjlighet att anpassa utbildningen 

utifrån specifi ka behov på de olika arbetsplatserna. 

Möjligheterna till kompetensutveckling för både 

chefer och medarbetare synliggörs i kommunens 
utbildningskalender. Under perioden har fl ertalet 

utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö, första 

hjälpen vid psykisk ohälsa, systematiskt brand-
skyddsarbete, projektledning och informationsstress 

anordnats. Deltagarna har kommit från kommunens 

olika förvaltningar samt från det lokala näringslivet. 
Utbildarna har kommit från kommunens organisa-

tion och även från externa utbildningsföretag. Detta 

ger möjlighet att träffas över förvaltningsgränserna 
och även att utbyta erfarenheter med medarbetare i 

privata företag.

Hittills under året har ca 35 utbildningar genomförts 

via utbildningskalendern. Deltagarna har kommit 
från kommunens olika förvaltningar samt från det 

lokala näringslivet. Utbildarna har kommit från kom-

munens organisation och även från externa utbild-

ningsföretag. Detta ger möjlighet att träffas över 
förvaltningsgränserna och även att utbyta erfarenhe-

ter med medarbetare i privata företag. 

Arbetsmiljö och hälsa
Behovet av samtalsstöd och liknande insatser både 
via interna resurser och företagshälsovården är fort-

farande stort. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår 

både gällande kort- och långtidssjukfrånvaro. En ut-
veckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker 

fr.o.m. september 2022, då IT-stödet Opus införs. 

Opus är ett system som cheferna ska arbeta i, med 
stöd av HR-avdelningen. Arbetsmiljöutbildning för 

chefer och skyddsombud har genomförts med fysiska 

utbildningstillfällen. 

Under våren började arbetsgivaren att erbjuda cykel 
som personalförmån via bruttolöneavdrag. Ambi-

tionen är att bidra till en hållbar utveckling, göra en 

hälsofrämjande insats och samtidigt vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Via kommunens intranät har alla medarbetare och 

chefer erbjudits att delta i fysisk träning utomhus 
med Coachanna. Tanken är att erbjuda olika sorters 

aktiviteter med olika aktivitetsnivå. Därför har det 

också funnits möjlighet att träna yinyoga, en lugn 
yogaform som ökar rörligheten och aktiverar krop-

pens lugn och ro-system. Som komplement erbjöds 

också skogsbad, en lugn aktivitet där deltagarna fi ck 
gå en skogspromenad och sedan träna på medveten 

närvaro under vila i varsin hängmatta, fäst mellan 

träden i skogen. I hälsoportalen på intranätet fi nns 
det en aktivitetskalender där ett videoklipp med 

pausgympa eller liknande presenterades dagligen i 

fyra vårveckor. Aktiviteterna har varit uppskattade av 
deltagarna. Men önskan är att når ut till fl er.

Arbetsmiljöenkäten som cheferna svarat på i syfte att 
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undersöka arbetsmiljön, analyseras av HR-avdelning-
en för att få en överblick över vilket stöd och insatser 

cheferna behöver för att ha en hållbarhet i sin yrkes-

roll. Utifrån resultatet på enkäten fortsätter arbetet 
med att stärka friskfaktorerna i arbetslivet.

Arbetsrätt, lön och villkor
Arbetsrättsliga seminarier för chefer har genomförts 

gemensamt inom kommunerna i Östra Skaraborg 
(Ö9). Årets lönerevision är till stora delar avslutad 

och inom kort påbörjas analysen inför nästa revision.

Sjukfrånvaro
Av Falköpings kommuns medarbetare har 44,2 % 

ingen sjukfrånvaro alls under jan - apr (53,5 % 2021) 
och 23,5 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under jan-apr 

2021 (22 % 2021).

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga an-
ställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar 

av tillgänglig ordinarie arbetstid).

SJUKFRÅNVARO (%), JAN-APR 2021-08 2022-08

Sjukfrånvaro, tot 6,5% 7,7%

Kvinnor 7,4% 8,7%

Män 3,7% 4,8%

Varav över 60 dagar 33,6% 33,8%

- 29 år 6,5% 7,6%

30-49 år 6,2% 7,3%

50 år - 6,7% 8,2%

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklu-

sive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig 
ordinarie arbetstid).
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 Förväntad utveckling

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att 
genomföra då trångboddheten inom grundskolan 

påverkar elevers, pedagogers samt rektorers arbets-

miljö. Fortsatt inväntas beslut från externa beslutsin-
stanser. 

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i 

förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att 
barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervis-

ningen som erbjuds, men även att de som undervisar 

fi nns kvar över tid. En utmaning är kompetens-
försörjningen inom både förskola, fritidshem och 

grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och för-

utsättningarna att få tag på behörig personal är 
svår. Rektorerna lyfter att det är särskilt svårt vid 

deltidstjänster och ”plocktjänster”. Vid mätningen i 

mars 2022 fortsätter behörigheten sjunka både inom 
förskola och fritidshem. Inom förskolan sjunker den 

från 50% till 46.1% och inom fritidshemmet från 

endast 25,5% 21,5%.

Kommunstyrelsen
Förvaltningen förutspår att det kommer högre tryck 

av företagshälsovård inom personalstrategi på grund 

av ökat infl öde och behov av individuella samtal och 
grupputveckling. Friskvårdsbidrag löper på, dock 

är tendensen en annan nu än tidigare då det är ett 

större utfl öde av bidrag tidigare på året än vad som 
är brukligt. En ökning av kostnader prognostiseras 

gällande kompetensförsörjningsplaner då mer mäss-

sor bokas in. Inom ledarskapet, implementering av 
tillitsbaserad styrning- och ledning planeras utbild-

ningar under hösten.

Kansliavdelningen som arbetar förutom mot kom-
munstyrelsen även mot valnämnden vilket innebär 

att stort fokus på planering och genomförande av det 

allmänna val som genomfördes den 11 september. 

Som en följd av händelserna i omvärlden har priser 
på bland annat byggmaterial ökat kraftigt. Detta i 

kombination med stigande räntor kommer sannolikt 

att påverka byggnationstakten. Stadsbyggnadsavdel-
ningen har än så länge inte märkt av dessa effekter.

Konjunkturläget börjar kännas allt mer osäkert, fl era 

av Falköpings lokala företag känner av en ökad infl a-

tion, varu- och komponent brist, en ökande oro för 
ränteläget. Detta skulle kunna bidra till en minskad 

investeringsviljan på sikt. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Om nuvarande trender och arbetsmarknadsläge hål-

ler i sig kommer elevantalet inom Vuxnas lärande att 

fortsätta minska eller vara kvar på nuvarande nivåer. 

Som beskrivs under omvärldsförändringar är det i 
nuläget utmanande att göra en träffsäker prognos på 

förväntad utveckling på längre sikt bland annat på 

grund av bland annat konjunkturläget och politiska 
beslut.  

Kultur- och fritidsnämnden
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån 
kultur- och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler 

barn som inte lärt sig simma, föreningar som mins-

kat verksamhet och färre ungdomar som varit fysiskt 
aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan 

bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och 

kultur som inte upplevs när scener och verksamheter 
inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara 

avgörande för kultur- och fritidsnämnden att kom-

pensera för detta i fl era år framöver.

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 
landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolk-

ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kul-

tur- och fritidsnämnden. Samtidigt som det oroliga 
världsläget och kriget i Ukraina leder till ökade kost-

nader på bland annat drivmedel, elpriser och livs-

medel. I värsta fall leder utvecklingen till att personer 
sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, vilket utökar 

skulden ytterligare. 

Viktigt för nämnden är att ställa om och anpassa 

sig efter de nya förutsättningarna som råder. Bland 
annat genom den pågående utredningen om framti-

dens stöd och bidrag till civilsamhället för att kultur- 

och fritidsnämnden ska kunna möta det nya sättet att 
engagera sig och vara aktiv i lokalsamhället. Utred-

ning om lokalisering av kulturverksamheter i centrum 

är en annan viktig del för att skapa en attraktiv kultur-
mötesplats i Falköpings centrum där verksamheterna 

museum, samlingar, bibliotek och konstverksamhet 

genom en utrymmeseffektiv samlokalisering ges 
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möjlighet att utvecklas samt förmera stadskärnan 
genom kultur. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus 
ligga på att säkerställa kommunernas samt rädd-

ningstjänstens förmåga att hantera eventuella stör-

ningar samt räddningstjänst under höjd beredskap.

Arbetet med att säkerställa kommunernas lednings-
förmåga under höjd beredskap från skyddad led-

ningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under 

hösten.

Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande 

redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och 

RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas 
med SÄRF under året. Troligen kommer viss rörlig-

het mellan systemen att fortsätta under de närmaste 

åren.

Socialnämnden
Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Det råder 

en generell brist på arbetskraft och redan tidigt be-

dömdes läget avseende vikarieanskaffning inför som-
marsemestrarna som ovanligt bekymmersamt. Detta 

gällde i synnerhet inom äldreomsorg och personlig 

assistans. Vid uppföljning av semesterperioden har 
det kunnat konstateras att bemanningen precis som 

förväntat inneburit en stor utmaning och att denna 

utmaning kvarstår även framåt. 

Tekniska nämnden
Fastighetsavdelningen ser att utvecklingen kring 

tekniska system i fastigheter ökar vilket innebär att 
personalen behöver ha rätt kompetens för att kunna 

klara av komplexiteten. Behovet av olika typer av 

fastigheter varierar och vi arbetar nu med att få fram 
nyckeltal för att i ett tidigt skede kunna se vilket 

behov verksamheten har kommande år och vilka 

fastigheter som kan möta dessa behov.

Senare under 2022 förväntas nya gator på Fåraberget 
att tas i bruk och går över till park/gatas drift och 

underhåll.

Städavdelningen följer med stort intresse branschens 

utveckling som är på frammarsch gällandes maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. I 

framtid leder detta till effektiviseringar av metoder 
och moment. Aktuella personalförändringar tidigare-

lägger detta och beräknas kunna påbörjas under hös-

ten. Satsningar på kompetens- och teknikutveckling 
kommer att ske inom de närmaste åren. Kommunal 

verksamhet via avtalssamverkan

Kostavdelningen har behövt utöka personaltiden på 
ett antal förskolor där antalet måltider stigit till en 

nivå som inte längre är hanterbar med den tidigare 

planerade personaltiden. Det fi nns svårigheter att 
bemanna på ett bra sätt då alla våra kök behöver 

stöttning under lunchtid och möjligheten att anställa 

på deltid inte medges med hänvisning till ”Heltid till 
alla”.

Byggnadsnämnden
Arbetet med fysisk planering förväntas fortsätta med 

hög intensitet.

Antal inkomna lovärenden kan minska i förhållande 

till förra året.

Valnämnden
Efter valet i september kommer valnämnden att ge-
nomföra en utvärdering av valets genomförande och 

bland annat skicka en enkät till ordförande och vice 

ordförande i distrikten. Uppgifter och statistik ska 
också rapporteras in till Valmyndigheten.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har påbörjat en granskning av 
barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 

rutiner och hantering av riktade stadsbidrag. Reviso-

rerna har även beslutat om att genomföra en gransk-
ning av effekter av fl ytt och organisationsförändring 

av stöd- och försörjningsverksamhet. Kommunrevi-

sionen planerar genomföra ytterligare granskningar 
under 2022. Inom ramen för ansvarsprövningen 

kommer revisionen att genomföra dialogmötena med 

samtliga nämndens presidium och förvaltningschefer 
under hösten 2022.
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 Resultaträkning

Analys av kommunens 
resultaträkning
Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkterna är högre än föregående år, 7,8 %. Taxor, 

avgifter och försäljningsintäkter ökar när verksamhe-
ter drar igång igen efter pandemin. Intäkter till följd 

av avyttring av exploateringstillgångar ökar med 2,7 

mnkr jmf med samma period föregående år.

Kompensation för höga sjuklönekostnader till följd 
av covid-19 ingår i verksamhetens intäkter med 

13,1 mnkr (bidrag december till mars där beslut om 

december kom så sent att det inte kunde tas med i 
bokslutet).

Kostnaderna ökar med 2,8 % jämfört med föregå-

ende år varav bidrag, vård och ersättningar ökar med 
13,0 %. 

Årets löneöversyn har inneburit en genomsnittlig 

löneökning på 3,14%.

Pensionskostnaderna är lägre till följd av engångsför-

ändringar i livslängdsantagandet föregående år. År 

2023 kommer pensionskostnaderna öka avsevärt till 
följd av nytt pensionsavtal, AKAP-KR, och hög infl a-

tion.

Både intäkter och kostnader prognostiseras bli högre 

än budgeterat. För mer information om verksamhe-

tens intäkter och kostnader, se driftsredovisningen.

Avskrivningar
Avskrivningarna fortsätter att öka jämfört med 
tidigare år till följd av höga investeringsnivåer. Ett 

mindre antal färdigställda projekt har aktiverats per 

april vilket leder till högre avskrivningar.

Dessutom bokförs fi nansiell leasing fastighet enligt 
rekommendation fr.o.m. 2021. Detta leder till att de 

leasade objekten ska skrivas av istället för att hyra 

ska bokföras. Avskrivningskostnaderna beräknas öka 
med 12 mnkr till följd av ändrad redovisningsprincip. 

Motsvarande summa har krediterats verksamhetens 

kostnader vilket innebär att nettoeffekten är noll.

Ordinarie avskrivningar förväntas generera ett min-
dre överskott vilket netto innebär en prognostiserad 

avvikelse på 9,3 mnkr vid årets slut.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s augusti-prog-

nos. Utvecklingen är fortsatt positiv och uppgår till 
+ 60,2 mnkr på helår. Både korrigering slutavräkning 

2021 och slutavräkning 2022 utvecklas positivt. SKR 

anger att den positiva utvecklingen bl.a. beror på att 
man räknar med större ökningar av främst lönein-

komster men även pensioner.

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2021-08 

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08 

BUDGET
 2022 

PROGNOS 
2022 

PROGNOS-
AVVIKELSE 

Verksamhetens intäkter 2  354 980     -528 949  382 716      476 657      559 362      82 705     

Verksamhetens kostnader 3 -1 626 491     -2 521 005 -1 672 181     -2 556 957     -2 629 093     -72 136     

Avskrivningar 4 -89 284     -147 134 -103 499     -148 700     -158 000     -9 300     

Verksamhetens nettokostnader -1 360 796     -2 139 191 -1 392 964     -2 229 000     -2 227 731      1 269     

Skatteintäkter 5  1 008 532     1 521 371  1 063 200      1 528 600      1 588 820      60 220     

Generella statsbidrag och utjämning 6  482 338     742 190  514 968      757 100      767 911      10 811     

Verksamhetens resultat  130 074     124 370  185 204      56 700      129 000      72 300     
Finansiella intäkter 7  14 171     19 026  9 904      9 000      10 000      1 000     

Finansiella kostnader 8 -9 737     -15 531 -30 397     -16 000     -35 000     -19 000     

Resultat efter finansiella poster  134 509     127 865  164 711      49 700      104 000      54 300     

Extraordinära poster  -     -  -      -      -      -     

Periodens resultat  134 509     127 865  164 711      49 700      104 000      54 300     

Förändring semesterlöneskuld -43 335     - -51 821      -      -     

Periodens resultat exkl. semes-
terlöneskuld

 91 174     127 865  112 890      49 700      104 000      54 300     
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Finansnettot
Den kraftiga nedgången på börsen påverkar fi nans-
nettot med totalt 17,4 mnkr under perioden. 

Räntorna stiger vilket innebär högre kostnader för 

våra lån.

Både när det gäller fi nansiella intäkter och kostnader 

prognostiseras underskott, totalt 18 mnkr på helår. 

Resultat
Periodens resultat landar på 112,9 mnkr, efter 

justering för semesterlöneskulden, vilket är positiv 
budgetavvikelse på 79,8 mnkr för årets åtta första 

månader. Även kommunens prognostiserade resultat 

104,0 mnkr för år 2022 är en förbättring med 28,3 
mnkr jämfört med maj månads prognostiserade 

resultat. Det höga resultatet kan främst kopplas till 

ökade skatteintäkter för år 2022 jämfört med den 
skatteprognos som ligger till grund för fl erårsplan för 

år 2022-2024. Även personalkostnaderna är lägre än 

budgeterat dels beroende på fortsatt stöd för sjuklö-
nekostnader, kopplat till covid-19, i början av år 2022 

men även kopplat till sänkt personalomkostnadspå-

lägg för år 2022 jämfört med år 2021. 

Att helårsprognosen för år 2022 är något lägre än 
delårsresultatet per augusti beror främst osäkerheten 

för nämndernas kostnader kopplat till hög energipri-

ser, infl ation samt höjda räntor under de fyra kvarva-
rande månaderna.
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 Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2021-12

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 1 428 1 561 682 0

Materiella anläggningstillgångar 11 2 682 361 2 793 935 2 825 689 2 889 900

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 593 863 2 689 039 2 737 403 2 786 900

   Maskiner och inventarier 88 497 104 896 88 286 103 000

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 46 816 46 954 50 278 50 000

Summa Anläggningstillgångar 2 730 604 2 842 450 2 876 648 2 939 900

Bidrag till infrastruktur 13 35 107 32 612 27 623 29 100

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 14 2 809 3 197 4 147 0

Fordringar 15 148 946 195 088 234 116 140 000

Kortfristiga placeringar 98 974 153 761 141 183 98 000

Kassa och bank 16 132 906 123 757 119 072 100 000

Summa Omsättningstillgångar 383 635 475 804 498 518 338 000

SUMMA TILLGÅNGAR 3 149 346 3 350 865 3 402 789 3 307 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Periodens resultat 134 509 127 865 164 711 49 800

Resultatutjämningsreserv 100 000 100 000 100 000 100 000

Övrigt eget kapital 1 087 187 1 074 148 1 202 013 1 132 200

Summa Eget kapital 1 321 696 1 302 013 1 466 724 1 282 000

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 178 974 179 116 189 179 165 000

Andra avsättningar 17 107 839 87 464 78 030 105 000

Summa Avsättningar 286 813 266 580 267 209 270 000

Skulder

Långfristiga skulder 18 1 185 240 1 301 534 1 290 249 1 350 000

Kortfristiga skulder 19 355 597 480 738 378 607 405 000

Summa Skulder 1 540 837 1 782 272 1 668 856 1 755 000

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 3 149 346 3 350 865 3 402 789 3 307 000

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 636 911 625 197 615 250

Pensionsförpl, förtroendevalda, inkl. särskild löneskatt 7 656 7 984 8 652
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Analys av kommunens 
balansräkningen
Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Det största projektet som har aktiverats under perio-

den är markanläggning moduler Odensbergsskolan 
samt gata och VA Fåraberget etapp 2b. Dessutom 

har några mindre projekt aktiverats under det första 

delåret. Pågående arbeten har ökat från 70,7 mnkr vid 
årsskiftet till 137,4 mnkr per den sista augusti.

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens andelar i Kommuninvest har genom 
inbetalning av obligatorisk medlemsinsats ökat med 

3,3 mnkr under perioden.

Omsättningstillgångar
Innehavet av aktier och andelar, i syfte att fi nansiera 

pensionsskulden samt användas som likviditetsre-

serv, klassifi ceras som en fi nansiell omsättningstill-
gång. Marknadsvärdet på dessa har minskat under 

perioden till följd av en negativ utveckling på börsen 

men överstiger totalt sett fortfarande anskaffnings-
värdet med 0,4 mnkr per den 31 augusti. I diagram-

met nedan redovisas den del som avser pensions-

skulden. Marknadsvärdet i delåret för denna del 
överstiger anskaffningsvärdet med 1,8 mnkr.

UTVECKLING AV PENSIONSPORTFÖLJEN (TKR OCH %)

Omsättningstillgångar består, förutom av innehav 

i aktier och andelar, av bokförda värden på försälj-

ningsbar mark samt lager IT-produkter och VA-mate-
rial.

Avsättningar
Pensionsavsättningar inkl. särskild löneskatt har 

ökat med 10,1 (19,6) mnkr under första delåret. Att 
ökningen är betydligt lägre än föregående år beror på 

att det förändrade livslängdsantagandet påverkade 

föregående års uppbokning. Pensionsavsättningarna 
avser pensioner både för anställda och förtroende-

valda.

Avsättning E20 har indexerats under perioden då ny 
beräkning antydde en något högre nivå på den fram-

tida utbetalningen, 0,4 mnkr. (Nästa utbetalning sker 

i december.)

Långfristiga skulder
Inga nya lån har tagits under perioden och progno-

sen är att inga nya lån kommer behöva tas under 

resterande del av perioden. Genomsnittlig låneränta 
för den senaste tolvmånadersperioden är 0,59 %.

Ett nytt fi nansiellt leasingavtal har aktiverats under 

perioden: Odensbergsskolan. Hyresavtalet innebär 
att både tillgång och skuld ökar med 13,2 mnkr.

Inga nya investeringsbidrag har aktiverats under 
perioden.

Kortfristiga skulder
I detta delår är semesterlöneskulden på en mycket 
låg nivå då anställda precis har tagit ut stora delar av 

den intjänade semestern under sommaren. Succes-

sivt under hösten kommer nyintjänandet av semester 
innebära att skulden ökar i värde.

När det gäller den upplupna pensionskostnaden så 

debiterar KPA den största delen av denna för före-

gående år i mars månad vilket innebär en sänkning 
sedan bokslutet.
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 Notförteckning

Not 1 Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningslagen regleras av 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 

2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
ger anvisningar och rekommendationer för kom-

munsektorns redovisning. Falköpings kommun följer 

lagen och tillämpar redovisningsprinciperna. 

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Samma regler tillämpas för immateriella och materi-
ella anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klas-

sifi ceras som anläggningstillgång om beloppet över-

stiger gränsen för mindre  värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett prisbasbelopp.

Anskaffningsvärde 
Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 

konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgif-
ter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår 

de hänför sig till.

Avskrivning 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 

för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år, 
baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde är ej satt på 

kommunens anläggningstillgångar. 

På tillgångar i form av mark, konst och pågående 

arbeten görs inga avskrivningar. 

För tillgångar med identifi erbara komponenter med oli-

ka nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning 

sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017 
har ej komponentuppdelats.

Aktiveringar av fastigheter och försäljningar bokförs i 

april, augusti och december.

Nyttjandetider/Avskrivningstider 
Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsför-

valtningen för respektive anläggningstillgång inom 

förvaltningens område. 

Tabellen nedan visar genomsnittlig avskrivningstid 
för olika tillgångsslag:

År 2021-08 2022-08

Immateriella anläggningstillgångar 3 3

Materiella anläggningstillgångar - Byggnader 
och tekniska anläggningar

33 33

Materiella anläggningstillgångar - Maskiner och 
inventarier

17 16

Övrigt

Interna poster avseende eget arbete uppgår till 3,6 
mnkr.

Finansiella omsättningstillgångar
Kommunen har placerat medel i två portföljer, dels 
en pensionsportfölj, dels en likviditetsportfölj. 

Pensionsportföljen förväntas fi nansiera en del av 

kommunens pensionsskuld. Värdepappren ingår 

i en portfölj som innehas på lång sikt. Innehavet i 
portföljen kommer dock, i enlighet med Policy för 

fi nansverksamheten, att skifta över tiden och därav 

klassifi ceras innehavet som en fi nansiell omsätt-
ningstillgång. Portföljens anskaffningsvärde är 90 

mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde efter-

som syftet med innehavet är att generera värdeök-
ning.

Likviditetsportföljens anskaffningsvärde är 50 mnkr 

och syftet med denna är att möta svängningar i 
likviditeten som tidigare mötts av en hög checkräk-

ningskredit.

Avsättningar

Pensioner

Pensionsavsättningar beräknas vanligen två gånger 
per år av kommunens pensionsadministratör KPA. 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas 
enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-

pension redovisas som avsättning när det är troligt 
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 

inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den 

avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjä-
nas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie 
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sker till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestäm-

da ålderspensionen samt tillhörande särskild löne-

skatt. Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmåns-
bestämd pension och denna del är bortförsäkrad.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur
Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Tra-

fi kverkets investeringsindex för väghållning. Sedan 
2020 följer kommunen det underlag som skickas ut 

via kommunalförbundet. I slutet av 2021 gjordes den 

andra utbetalningen vilken uppgick till 21,1 mnkr. 
Nästa utbetalning kommer ske i slutet av 2022. 

Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig 

infrastruktur, har inte indexerats utan uppgår till 
summa enligt avtal.

Avsättning för återställande av deponier
Inga nya beräkningar har gjorts när det gäller avsätt-

ningen för återställande av deponier utan beräkning-
en som gjordes i bokslutet år 2021 gäller fortfarande.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för 

återställning uppstår.

Intäkter från exploatering
Inkomster från försäljning av exploateringsmark 

redovisas som intäkter i samband med försäljningen. 

Ingen del fördelas schablonmässigt till investerings-
bidrag (anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. 

Dock återfi nns anslutningavgifter för gata och park, 

som minskar anläggningstillgångarnas värde, redo-
visade fram till och med bokslutet år 2017 i anlägg-

ningsredovisningen.

Skatteintäkter
SKL:s augustihar använts vid redovisningen av skat-

teintäkterna.

Leasing
Under 2021 gjordes en inventering av hyresavtal 

fastighet. Avtal som har klassifi cerats som fi nansiell 
leasing fi nns i balansräkningen på både tillgångs- och 

skuldsidan. Kriterier som använts vid klassifi ceringen 

är bl.a. längd på avtalet. 

Information om övriga leasingavtal/ej uppsägnings-
bara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte 

fi nns någon förteckning över dessa avtal.

Koncernredovisning
Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: 

- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dot-

terbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Bolags-

koncernen ingår i sin helhet i koncernredovisningen i 
denna årsredovisning.

- Hotellfastigheter i Falköping AB

- Ekehagens Forntidsby AB

Koncernredovisning upprättas ej i delårsbokslut.

Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalys upprättas ej i delårsbokslut.



38   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022

EKONOMISK REDOVISNING

NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter  29 936      46 630      34 102     

Taxor och avgifter  77 009      116 153      81 490     

Hyror och arrenden  32 264      47 918      33 612     

Bidrag  153 342      224 849      166 346     

Vinster vid avyttring av tillgångar  8 522      9 930      11 218     

Försäkringsersättningar  -      -      -     

Övriga intäkter  53 906      83 470      55 949     

Summa Verksamhetens intäkter  354 980      528 950     382 716     

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lön förtroendemän -5 199     -8 140     -5 471     

Lön personal -781 423     -1 235 989     -817 804     

Sociala avgifter -250 178     -376 145     -244 956     

Pensionskostnader och särskild löneskatt -105 127     -145 497     -89 864     

Material och tjänster -251 529     -399 938     -260 283     

Bidrag, vård och ersättningar -233 408     -354 976     -263 655     

Förluster vid avyttring av tillgångar -3 499     -3 499      -     

Förändring av avsättning  3 873      3 177      9 853     

Summa Verksamhetens kostnader -1 626 491     -2 521 006     -1 672 181     

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -762     -1 157     -879     

Avskrivningar byggnader och anläggningar -69 598     -105 280     -74 776     

Avskrivningar maskiner och inventarier -18 924     -28 472     -19 126     

Avskrivningar fi nansiell leasing - -12 226     -8 717     

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar  -      -      -     

Summa Avskrivningar -89 284     -147 135     -103 499     

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Preliminär kommunalskatt  985 306      1 477 824      1 028 260     

Slutavräkningsdiff erens, föregående år  6 470      5 496      11 954     

Preliminär slutavräkning, innevarande år  16 756      38 050      22 985     

Summa Skatteintäkter  1 008 532      1 521 370      1 063 200     

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning  286 028      429 042      307 558     

Regleringsbidrag/-avgift  65 983      71 643      61 127     

Kostnadsutjämning  69 154      20 281      78 966     

LSS-utjämning  13 520      103 732      15 040     

Kommunal fastighetsavgift  47 653      98 974      49 249     

Generella bidrag från staten  -      18 520      3 028     

Summa utjämning och generella statsbidrag  482 338      742 192      514 968     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelningar på aktier och andelar  369      369      1 208     

Ränteintäkter  398      415      781     

Vinst vid avyttring av fi n omsättningstillgångar  8      8      4 717     

Verkligt värde fi n omsättningstillgångar  11 942      16 120      1 898     

Borgensavgift  1 335      1 994      1 300     

Indexering E20  120      120      -     

Övriga finansiella intäkter  14 171      19 026      9 904     

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader lån -3 176     -4 902     -5 005     

Ränta på pensionsavsättningar -1 669     -2 086     -3 153     

Räntekostnader på leasingskuld  -     -3 546     -2 191     

Verkligt värde fi n anläggningstillgångar  -      -     -19 306     

Övriga fi nansiella kostnader -4 892     -4 998     -742     

Summa Finansiella kostnader -9 737     -15 532     -30 397     

NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Försäkringsersättning -  -     -

Förändrat livslängdsantagande i RIPS, pensionsskuld 7 321  7 321     -

Summa jämförelsestörande poster -  7 321     -

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaff ningsvärde  3 428      3 428      3 956     

Inköp  -      528      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 428      3 956      3 956     

Ingående ack.avskrivningar -1 238     -1 238     -2 395     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -762     -1 157     -879     

Utgående ack. avskrivningar -2 000     -2 395     -3 274     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde 1 428  1 561      682     

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 190      2 190      1 561     

Årets investeringar  -      528      -     

Utrangeringar och avyttringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -762     -1 157     -879     

Övriga förändringar  -      -      -     

Redovisat värde vid årets slut  1 428      1 561      682     

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaff ningsvärde  3 506 093      3 706 848      3 935 219     

Inköp  66 899      244 457      51 242     

Nya fi nansiella leasingavtal - -  14 038     

Försäljningar -1 698     -10 689     -146     

Utrangeringar -5 397     -5 397      -     

Utrangeringar leasingavtal - - -3 476     

Överföringar -  -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 565 897      3 935 219      3 996 878     

Ingående ack. avskrivningar -1 111 346     -1 197 516     -1 311 700     

Försäljningar  559      1 418      -     

Utrangeringar  1 904      1 904      -     

Utrangeringar leasingavtal -  3 476     

Överföringar  -      -     

Årets avskrivningar -69 598    -117 506     -74 776     

Årets avskrivningar på leasade tillgångar - -8 717     

Utgående ack. avskrivningar -1 178 482     -1 311 700     -1 391 718     

Ingående ack. nedskrivningar -5 160     -5 160     -5 160     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar -5 160     -5 160     -5 160     

Pågående anläggningar  211 606     70 679      137 402     

Utgående redovisat värde 2 593 862  2 689 038      2 737 401     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

Maskiner och inventarier

Ingående anskaff ningsvärde  449 225      449 225      481 025     

Inköp  6 086      32 032      2 516     

Försäljningar -232     -232      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  455 079      481 025      483 541     

Ingående ack. avskrivningar -347 794     -347 793     -376 128     

Försäljningar  137      137      -     

Utrangeringar  -      -     

Överföringar  -      -     

Årets avskrivningar -18 924     -28 472     -19 126     

Utgående ack. avskrivningar -366 582     -376 128     -395 254     

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde 88 497  104 897      88 287     

Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 643 186      2 757 772      2 793 935     

Årets aktiverade investeringar  72 984      276 489      53 758     

Nya fi nansiella leasingavtal  -      14 038     

Utrangeringar och avyttringar -4 727     -12 859     -146     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -88 523     -133 752     -93 903     

Årets avskrivningar på leasade tillgångar -12 226     -8 717     

Övriga förändringar  -      -      -     

Pågående investeringar, förändring under perioden  59 438     -81 489      66 723     

Redovisat värde vid årets slut  2 682 359      2 793 935      2 825 689     

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier  10 445      10 583      10 445     

Andelar  32 068      32 068      35 530     

Aktier och obligationer, pensionsmedel  -      -      -     

Obligationer, förlagsbevis  -      -      -     

Långfristig utlåning  4 294      4 294      4 294     

Bostadsrätter  9      9      9     

Summa finansiella anläggningstillgångar  46 816      46 954      50 278     



42   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022

EKONOMISK REDOVISNING

NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 13 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

E20  23 333      21 000      16 333     

   Bidrag  70 000      70 000      70 000     

   Upplösning (10 år) -46 667     -49 000     -53 667     

Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46  11 773      11 612      11 290     

   Bidrag  12 950      12 950      12 950     

   Upplösning (25 år) -1 177     -1 338     -1 660     

Summa bidrag till statlig infrastruktur  35 107      32 612      27 623     

NOT 14 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd  1 515      1 644      2 616     

Exploateringsmark  1 294      1 553      1 531     

Summa förråd och exploateringsmark  2 809      3 197      4 147     

NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar  32 662      35 384      34 085     

Övriga kortfristiga fordringar  116 284      159 704      200 030     

Summa kortfristiga fordringar  148 946      195 088      234 115     

NOT 16 KASSA OCH BANK

Kassa  41      29      53     

Bank  34 208      120 065      118 937     

Plusgiro  98 657      3 664      82     

Summa kassa och bank  132 908      123 758      119 072     

NOT 17 AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner  127 502      129 318      136 140     

Avsättning för garanti- och särskild ålderspension  66      2 089      1 784     

Avsättning för pensioner till förtroendemän  16 620      12 869      14 399     

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner  34 786      34 840      36 857     

Avsättning för återställande av depoinier  34 144      33 540      25 302     

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur  73 695      52 624      51 977     

Avsättning för saneringsutgifter  -      1 300      750     

Summa Avsättningar  286 813      266 580      267 209     

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i banker och kreditinstitut 1 122 113 1 114 513  1 098 513     

Långfristig leasingskuld 0 115 258  120 316     

Anslutningsavgift VA 21 192 23 641  24 770     

Investeringsbidrag 41 936 48 124  46 650     

Summa långfristig låneskuld  1 185 240      1 301 536      1 290 249     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 39 306  98 280     53 855

Upplupna räntor 576  448     1 150

Upplupen pensionskostnad 39 420  65 232     51 763

Semesterlöneskuld 66 956  115 925     64 104

Kortfristig del av låneskuld 12 400  16 000     19 200

Förutbetalda skatteintäkter 461  -     0

Övriga kortfristiga skulder 196 477  184 853     188 536

Summa Kortfristiga skulder 355 597  480 738     378 607
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 Driftredovisning

(TKR)
UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIK 2022

FÖRÄNDR 
PROGN MAJ/AUG

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -523 822 -552 881 -825 670 -825 619 51 -1 949

Byggnadsnämnden -455 -536 -1 000 -900 100 100

Kommunstyrelsen -67 317 -71 037 -108 734 -108 734 0 1 000

Kompetens- och arbetsnämnden -66 117 -85 116 -112 131 -127 817 -15 686 -7 186

Kultur- och fritidsnämnden -49 620 -46 090 -72 979 -73 179 -200 -200

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -21 833 -23 522 -33 220 -33 842 -622 -199

Socialnämnden -548 157 -557 244 -847 727 -852 727 -5 000 2 428

Gemensamt Vård och omsorg -429 301 -449 103 -703 481 -685 081 18 400 6 651

Individ- och familjeomsorg -118 856 -108 141 -144 246 -167 646 -23 400 -4 223

Tekniska nämnden -122 240 -121 060 -187 520 -198 123 -10 603 -2 718

Kommunrevisionen -324 -495 -1 300 -1 300 0 0

Valnämnden -9 675 -800 -800 0 0

Överförmyndare -3 742 -3 475 -4 000 -4 000 0 0

Summa nämnder -1 403 636 -1 460 780 -2 195 081 -2 227 041 -31 960 -8 724

Centralt
Personalomkostnpålägg inkl arbgivavg o 
pens -2 761 19 487 -9 000 9 941 18 941 11 897

Pensionsutbet på ansvförb, inkl särsk 
löneskatt -23 504 -28 941 -36 000 -38 000 -2 000 0

Löneutrymme 8 326 0 1 332 -9 300 -10 632 -9 232

Förändring av semesterlöneskuld 43 335 51 821 0 2 000 2 000 2 000

Moms omsorgsboende 2 700 2 773 5 000 4 000 -1 000 0

Fastighetsskatt -230 0 0 0 0 0

Centrala poster att omfördela 0 0 0 0 0 0

     Tillfällig bugdetpott, oförutsett 0 0 -2 662 0 2 662 2 662

     Strategiska utvecklingsmedel 0 0 -710 0 710 710

     Utredning lokalbehov/motverka ensam 0 0 -8 950 0 8 950 0

     Utredning drift MEX/fastighet 0 0 61 0 -61 -61

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -938 -365 0 0 0 0

SIR 0 -361 0 -506 -506 -406

Vinst vid avyttring av tillgångar 7 930 10 996 5 000 12 000 7 000 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar -3 726 0 0 0 0 3 000

Rivningskostnader 0 0 0 0 0 0

Försäkringsersättning 0 0 0 0 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -4 989 -4 989 -7 000 -7 500 -500 0

Övrigt fi nansverksamheten inkl. fi n leasing -3 443 10 357 0 14 500 14 500 0

Summa centralt 22 698 60 778 -52 929 -12 865 40 064 15 570
SUMMA SKATTEFIN VSH -1 380 938 -1 400 002 -2 248 010 -2 239 906 8 104 6 846

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 2 424 -456 0 -1 618 -1 618 -1 618

Biogas -3 039 -3 185 -2 700 -3 207 -507 -207
Summa taxefinansierad verksamhet -614 -3 641 -2 700 -4 825 -2 125 -1 825

Totalt -1 381 552 -1 403 643 -2 250 710 -2 244 731 5 979 5 021
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(TKR)
UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIK 2022

FÖRÄNDR 
PROGN MAR/APR

ÖVRIGA POSTER

Avskrivningar -89 284 -103 499 -148 700 -158 000 -9 300 0

Återföring av kapitalkostnader 110 017 116 533 170 410 175 000 4 590 0

Skatteintäkter 1 008 532 1 063 200 1 528 600 1 588 820 60 220 21 237

Generella statsbidrag 482 338 514 968 757 100 767 911 10 811 0

Återföring av statsbidr till nämnd 0 -2 360 0 0 0 0

Finansiella intäkter 14 171 9 884 9 000 10 000 1 000 2 000

Finansiella kostnader -9 713 -30 372 -16 000 -35 000 -19 000 0

Summa övriga poster 1 516 060 1 568 354 2 300 410 2 348 731 48 321 23 237
Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld 134 509 164 711 49 700 104 000 54 300 28 258

Förändring semesterlöneskuld -43 335 -51 821 0 0 0 0
Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld 91 174 112 890 49 700 104 000 54 300 28 258

Barn- och utbildningsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Förskola -90,4 -85,5 -135,8 -130,1 5,7

Grundskola -178,0 -216,7 -323,5 -323,0 0,4

Gymnasium -64,7 -68,3 -101,3 -101,3 0,1

Övrigt -190,7 -182,5 -265,1 -271,2 -6,2

Summa nämnden -523,8 -552,9 -825,7 -825,6 0,1

Utfall

Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på 
intäkter och en negativ avvikelse på kostnader, men 

sammantaget prognostiseras barn- och utbildnings-

nämnden hålla sin budget 2022.

Avvikelserna beror till största delen på riktade stats-
bidrag som tillkommit utöver det som budgeterats, 

vilket för med sig motsvarande kostnader.

Utöver ovan nämnda avvikelser har nämnden en god 

budgetföljsamhet.

Prognos
Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvisar 

ett prognostiserat överskott på drygt 5 mnkr på helår. 
Det är mindre vikarieanvändning inom förskolan 

än normalt, pga högre frånvaro bland barnen. Det i 

kombination med att man anpassar verksamheten till 
det lägre födelsetalen vid sett i Falköping de senaste 

åren gör att man har ett prognostiserat överskott.

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget 

även 2022, vilket bekräftar fjolårets trendbrott kring 

grundskolans ekonomi. Grundskolan prognostiseras 
få ett överskott på knappt 0,5 mnkr på helår.

Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 

2022. Det prognostiserade underskottet från i våras 
har förändrats dels genom att den sk ”skolmiljarden” 

tillkommit, men också att man har lägre personal-

kostnader än man hade under vårterminen och även 
jämfört med föregående år. Sammantaget gör detta 

att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin budget 

2022.

Övriga kostnader prognostiseras få en negativ av-
vikelse mot budget 2022. Det beror i huvudsak på 

två faktorer, dels har de interkommunala nettokost-

naderna en negativ avvikelse mot budget på 4 mnkr 
och dels har asylersättningen minskat kraftigt jämfört 

både med budget och med föregående år. Den ne-

gativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 2 
mnkr.

Kommunstyrelsen
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Kommunledningsför-
valtningen -55,4 -57,9 -91,9 -91,7 0,2

Samverkan och 
samordning -6,9 -7,9 -9,9 -9,9 0,0

Politik -5,0 -5,2 -6,9 -7,1 -0,2

Summa nämnden -67,3 -71,0 -108,7 -108,7 0,0

Utfall
Inom kommunledningsförvaltningen fi nns överskott 

och underskott inom verksamheterna. Överskottet i 
personalkostnaderna består av vakanser där rekry-
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teringarna tillsätts under vår och höst istället för vid 
årets början i enlighet med lagd budget. Underskot-

ten är kopplat till campingen och skidbacken samt 

konsultkostnader. Totalt prognostiseras ett överskott.

Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidrags-

givning är beslutade och utbetalades i februari 2022. 

Föregående år har MÖS betalat tillbaka överskottet 
från resultatet i samband med bokslut. Så även för 

år 2021 där beloppet dock inte kommer att vara lika 

stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsätter och ut-
betalningar kommer göras enligt plan. Sammantaget 

hålls budget inom området samverkan och samord-

ning.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott. 
Detta beror på det beslut från kommunfullmäktige 

den 29 november år 2021, § 129 där kommunstyrel-

sen fi ck i uppdrag att ta fram ett förslag på en orga-
nisation där inriktningen är att tekniska nämndens 

ansvarsområden fl yttas till kommunstyrelsen. Syftet 

är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott 
under kommunstyrelsen. Utredning är klar och 

kostnader från konsult kom i mars 2022. Avvikelse 

från budget avser konsultkostnader. Ett kommun-
fullmäktigemöte i januari blev inställt och på grund 

av detta prognostiseras det ett mindre överskott. 

Tillsammans genererar detta ett totalt underskott för 
området politik.

Prognos
Kommunstyrelsen prognostiserar enligt lagd budget-
ram.

Åtgärder för att nå balans
Nämnden kommer att på de områden som går att 

hushålla med den budgetram som blivit tilldelad. 
De överskott som uppkommer ska i den mån det är 

möjligt täcka de underskott som uppstår. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Utbildning av vuxna -24,2 -23,8 -31,3 -34,7 -3,3

Arbetsmarknad -30,7 -48,6 -60,4 -72,6 -12,3

Gemensamt -11,2 -12,8 -20,5 -20,5 -0,1

Summa nämnden -66,1 -85,1 -112,1 -127,8 -15,7

Utfall
Resultatet per 31 augusti uppgår till -85 126 tkr vilket 

är 10 588 tkr lägre än budgeterat resultat. 

Verksamhetens samlade intäkter understiger budget 
per 31 augusti med 1 092 tkr samtidigt som kostna-

derna överstiger budget med 9 496 tkr.

På kostnadssidan konstateras att den största av-

vikelsen fi nns under verksamhetskostnader och det 
är, som tidigare kommunicerats, ekonomiskt bistånd 

som förklarar största delen av avvikelsen. Avvikelsen 

mot budget uppgår till -7 813 tkr per 31 augusti. Efter 
justeringar för återbetalningar är nettoavvikelsen 

för ekonomiskt bistånd under perioden -7 261 tkr. 

Utöver ekonomiskt biståndet förklaras en stor del av 
avvikelsen med en budgetavvikelse på 839 tkr för YH 

Tekniker spårbundna fordon samt lägre intäkter än 

förväntat för gymnasiala yrkesutbildningar.

Prognos
Nämnden lämnar per delår augusti en prognos för 

helår där utfallet är ett underskott på -15 686 tkr. 
Det fi nns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplade till 

prognosen. För ekonomiskt bistånd förväntas en 

avvikelse på 10 750 tkr, nästan 70 % av den totala 
avvikelsen. Resterande del förklaras bland annat av 

att ett vikande elevantal resulterar i lägre statsbidrag 

samtidigt som ett antal större projekt inte kommer 
att inbringa de intäkter som budgeterats.

Åtgärder för att nå balans
Förvaltningen arbetar vidare med orsaksanalysen 

kring ekonomiskt bistånd i syfte att identifi era lämp-
liga åtgärder för att motverka ekonomiskt bistånd 

på sikt och då framförallt det långvariga biståndet. 

Arbetet bedöms inte ge några effekter på kort sikt.

Vidare behöver förvaltningen nogsamt följa trenden 

med vikande elevantal och utreda på vilket sätt verk-

samheten och dess kostnader kan anpassas för att 
på sikt nå en budget i balans. 

I budgetarbetet inför 2023 behöver en översyn av 

samtliga externt fi nansierade projekt genomföras.
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Kultur och fritidsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Strategi o ledning -7,9 -8,1 -13,4 -13,1 0,3

Kultur -10,8 -10,5 -16,2 -16,2 0,0

Fritid -31,0 -27,5 -43,4 -43,9 -0,5

Summa nämnden -49,6 -46,1 -73,0 -73,2 -0,2

Utfall

Nämndens utfall per april uppgår till -46 mnkr och 
utgör 63% av årets budget. Covid-19 pandemins res-

triktioner upphörde i början av februari vilket innebär 

att per augusti år 2022 har verksamheterna till stor 
del inte präglats av begränsningar och restriktioner 

likt tidigare år. Öppettiderna och restriktionerna på 

badet, idrottshallar och Ekehagens forntidsby m.m. 
har försvunnit och är därmed inte längre begränsade. 

Verksamheterna närmar sig ett normaltillstånd i 

besöksantal och även i intäkterna.

Däremot är fl era av nämndens verksamheter sä-
songsanknutna vilket gör att förbrukningen inte är 

helt linjär under året, detta återspeglas vid delåren. 

För badet fi nns högsäsongen under sommaren, för 
kulturverksamheten återfi nns den bland annat under 

våren med skolverksamheten och för fritid ligger en 

högre aktivitet under vintern. Effekten av de säsongs-
bundna aktiviteterna syns under delåret augusti. 

En arbetsmiljörelaterad personalförstärkning på 

badet har under vissa perioder inneburit att personal-

budgeten överskrids för att bibehålla en bra arbets-
miljö. 

Hos fl era av kommunens förvaltningar, var sjukfrån-

varon hög i början av året på grund av covid-19 och 
statens ersättning för höga sjukkostnader ersatte 

cirka 65% av kostnaderna från december till mars. 

Det uppstod en vakans under en period för förvalt-
ningschefs tjänsten, vilket bland annat kompenserar 

för de ökade personalkostnaderna hos badet tillsam-

mans med sjukkostnadsersättningen. 

Prognos
Prognosen för årets utfall uppgår till -73,1 mnkr och 

visar en avvikelse om -0,2 mnkr.

Prognosavvikelsen är i huvudsak knutna till en ökad 
personalkostnad. I badverksamheten tillsattes extra 

personal ur ett arbetsmiljöperspektiv för att bibe-
hålla en säker och bra badverksamhet, både ur ett 

gästperspektiv och medarbetarperspektiv. I fritids-

verksamheten tillkommer en ny verksamhet som är 
i uppstart, slalombacken mösseberg, vilket för med 

sig anställningar för nya tjänster som inte är budge-

terade för under år 2022. Till viss del motverkas bud-
getavvikelsen avseende personalkostnaderna av en 

vakans innan en ny förvaltningschef tillträdde samt 

av statlig ersättning för sjukkostnader men prognos-
tiserat för år 2022 är ett underskott om 0,2 mnkr. 

Åtgärder för att nå balans

Några åtgärder för att nå balans planeras inte i detta 
läge då det främst är bundet till den nystartade 

verksamheten under fritid som inte är budgeterad för 

under 2022.  

Samhällsskydd mellersta Skaraborg.
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Gemensam vsh -21,6 -23,1 -32,8 -33,5 -0,7

Vsh Falköping -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 0,1

Summa nämnden -21,8 -23,5 -33,2 -33,8 -0,6

Utfall
Nämndens utfall per augusti uppgår till -23,5 mnkr 

och utgör 71 % av årets budget. Budgeten per au-
gusti uppgår till -22 mnkr och är rakt periodiserad 

med en tolftedel per månad och motsvarar 67 %.

Två av tre månaders kostnader för sommarpersonal 

ingår i utfallet som en normal avvikelse från budget. 
Liksom hos fl era av kommunens förvaltningar, var 

sjuktalen mycket höga i början av året på grund av 

Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket 
kostsamt att bibehålla full bemanning med stort 

övertidsuttag som följd. Den statliga ersättningen för 

sjuklönekostnader täcker delvis kostnadsökningen. 
Antalet brandinspektörer har utökats för att klara 

ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Anpassning till 

lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom rädd-
ningstjänsten har bidragit till högre kostnader för 

kompetenshöjning i organisationen. Vakanta tjänster 

sänker kostnaderna. Ökad oro i omvärlden påverkar 
det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas speci-

fi kt av höjda el och drivmedelspriser.
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Externutbildningar återupptogs från maj månad vilket 
inneburit lägre intäkter under perioden fram till och 

med april. 

Prognos
Prognosen för årets utfall uppgår till -33,8 mnkr och 

visar ett underskott om 1,7 mnkr (per april 1,1 mnkr) 

varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,6 
mnkr. Avvikelserna visar ökade kostnader om -4,2 

mnkr samt ökade intäkter om 2,6 mnkr före driftsbi-

dragens avräkning mot budgetavvikelse.

Personal- och verksamhetskostnader påverkas av 
effekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 

för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov 

av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 
för kommunal räddningstjänst samt ökade lagkrav 

inom brandskyddstillsynen. På grund av kända vakan-

ser, bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. 
Årets investeringar kan ge ökade kapitalkostnader 

och internhyran för Falköpings brandstation är högre 

än den budgetreglering som gjorts för årets hyra. 
Organisationen för Skydd % säkerhet har stärkts 

med ökad bemanning för beredskapsplanering och 

trygghetsarbete. Kostnaderna täcks av statsbidrag 
och driftsbidrag från berörda kommuner.

Åtgärder för att nå balans

Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det 
svårt att genomföra besparingar inom verksamhe-

ten. Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän 

återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för 
all icke absolut nödvändig utrustning. 

Några tjänster inom förvaltningsledning/administra-

tion är för tillfället vakanta och en möjlighet fi nns att 

avbryta rekrytering på dessa.

Tekniska nämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Park/Gata -44,7 -45,1 -68,6 -72,0 -3,4

Kost -59,8 -62,7 -96,9 -96,9 0,0

Fastighet -12,8 -8,7 -11,1 -20,1 -9,0

Städ -0,9 -0,3 -2,0 -2,0 0,0

Övrigt -4,1 -4,2 -8,8 -7,1 1,8

Summa nämnden -122,2 -121,1 -187,5 -198,1 -10,6

UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Vatten och avlopp 2,4 -0,5 0,0 -1,6 -1,6

Summa nämnden 2,4 -0,5 0,0 -1,6 -1,6

UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Biogas -3,0 -3,2 -2,7 -3,2 -0,5

Summa nämnden -3,0 -3,2 -2,7 -3,2 -0,5

Utfall
Nämndens resultat den 31 augusti är -121 060 tkr 

vilket är 64,6 % av budgeten.

Verksamhetskostnader är påverkat av stora prisök-

ningar på exempelvis livsmedel, mediakostnader och 
bränslepriser. Trots detta ligger utfallet till och med 

augusti något under budgeterat vilket är rimligt då 

hösten och vintern är dyrare både gällande uppvärm-
ning och vinterväghållning.

VA-avdelningens resultat den 31 augusti är -456.  

Verksamhetskostnader ökar på grund av det rådande 

världsläget. Under våren har exempelvis priset på 
kemikalier ökat, vissa kemikaliepriser ökade med 

30%. Kostnader för el överskrider budget vid delårs-

bokslutet. Dyrare material och tjänster bidrar också 
till osäkerheten. VA-avdelningens kapitalkostnaderna 

är högre än föregående år och är högre än budgete-

rat. Detta på grund av att stora investeringsprojekt 
har aktiverats vilket påverkar kapitalkostnaderna. 

Under året kommer ytterligare projekt att slutföras 

och aktiveras.

Biogasens resultat den 31 augusti är -3 185 tkr. 
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 

var god under första halvåret dock med låga behand-

lingsavgifter. Den nya rötkammaren har varit i drift 
under ett år och medfört minskad egen förbrukning 

av gas till uppvärmning. Tillgången till baslast av 
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rötbart matavfall för resten av året är säkrad genom 
avtal.

Prognos
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med  
-10,6 miljoner kronor för nämnden.

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigs-

läget i Ukraina och omställningar för klimatanpass-

ningar har stor påverkan på nämndens kostnader. 
Verksamhetskostnader prognostiseras ligga betydligt 

högre än budgeterat. Stora prisökningar på exempel-

vis livsmedel, mediakostnader och bränslepriser kan 
konstateras. 

Elpriset har stor påverkan på hela nämnden. Dia-

grammet nedan visar att spotpriserna mellan åren 
2018-2022. Under år 2020 var spotpriset på elen 

aldrig över 35 öre/kWh. År 2021 är endast ett värde 

under 35 öre/kWh nämligen april med 33,68 öre/
KWh. För år 2022 ligger spotpriserna på en nivå som 

är betydligt högre än tidigare år.

EL - SPOTPRISER  MÅNADSSNITT (ÖRE/KWH)

Fastighetsavdelningen prognostiserar avvikelse för 

mediakostnader till – 10,0 miljoner kronor. Park/gata 
prognostiserar att gatubelysningen får ett underskott 

om -1, 5 miljoner kronor i och med de kraftigt ökade 

elpriserna. 

VA-avdelningen prognosticerar en underskott på -1 
618 tkr. Även VA-avdelningen prognostiserar med be-

tydligt högre verksamhetskostnader för bland annat 

el och kemikalier.

Biogasens prognosen för 2022 visar på ett underskott 

med -500 tkr jämfört med budget.

Åtgärder för att nå balans
Med anledning av de stora kostnadsnivåökningar på 

bland annat el och drivmedel med mera ser förvalt-
ningen svårigheten att inhämta den kostnadsökning 

som nu råder. De åtgärder som förvaltningen realis-

tiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom alla verk-
samheter inom förvaltningen för att minska kostna-

derna. Med anledning av det befarade underskottet 

lämnar förvaltningen ett antal förslag på åtgärder i 
verksamhetsrapporten. Vid eventuellt genomförandet 

av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét på 

avdelningarnas uppdrag. 

Socialnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Äldreomsorg och 
funktionsnedsättning -429,3 -449,1 -703,5 -685,1 18,4

Individ- och famil-
jeomsorg -118,9 -108,1 -144,2 -167,6 -23,4

Summa nämnden -548,2 -557,2 -847,7 -852,7 -4,9

Utfall
Periodens budget är inte periodiserad utifrån varia-

tioner under året utan är jämnt fördelad med 12-de-

lar. Det gör att jämförelser med budget vid delårs-
bokslut inte ger en helt sann bild av avvikelser. 

En analys i jämförelse med utfallet per 2021-08 visar 

att såväl intäkterna som kostnaderna är högre. De 

intäkter för avgifter som ökat avser till största delen 
fakturerade intäkter för kost, hemtjänst, äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård. Statsbidrag har under årets 

första 8 månader kunnat intäktsföras med 8.000 tkr 
mer än 2021-08.

Förklaringen till att interna intäkter är lägre 2022-08 

än 2021-08 är att intern ersättning till kommunala  
hemtjänstutförare för augusti har inte bokförts i au-

gusti på grund av tidig stängning av redovisningen. 

Ersättningen ligger kring cirka 6.000 tkr per månad. 
Samma förklaring återspeglas för interna kostnader.

Personalkostnaders ökning består i ökade löner, 

totalt 16.700 tkr. på helårsbasis, motsvarar cirka 

9.300 tkr per 2022-08. Sjuklöner har ökat med 2.500 
tkr och övertidslöner 2.100 tkr som en konsekvens av 

svårigheter att rekrytera vikarier.

Ökade verksamhetskostnader är mest hänförligt till 

placeringskostnader.
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Prognos
Prognosen för avgifter är lagd utifrån att antalet äld-

reboendeplatser blir färre när Frökindsgården öppnar 

efter renoveringen. 

Nämnden har erhållit ett 10-tal olika statsbidrag. 

Bidragen är i princip uteslutande specifi kt förutbe-

stämda i såväl tid som användningsområde och 
ställer krav på redovisning och återbetalning om de 

inte utnyttjas på angivet sätt. I den mån statsbidrag 

kan användas till budgeterade verksamhetskostnader 
ger det ett plus till redovisat resultat. Per augusti 

bedöms den effekten uppgå till 4.500 tkr inom äldre-

omsorgen. Det råder osäkerhet kring storleken varför 
effekten tas in i prognosen i oktober.

På kostnadssidan kommer hösten och vintern sanno-

likt medföra ökade el- och matpriser. I prognosen har 

inte tagits någon höjd för det. Däremot är de ökade 
bränslepriserna för fordon inräknade.

IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på 

23.359 tkr jämfört med budget. Barn- och ungdoms-

enheten förväntas lämna ett stort underskott för året. 
Detta beror på ett ökat antal kostsamma placeringar. 

I januari 2019 var det totalt 44 barn och unga som 

var placerade. I augusti 2022 är motsvarande siffra 
79 stycken. Förutom att antalet placeringar gått upp 

kraftigt under de senaste åren har även kostnaderna 

för placeringarna ökat markant.

Åtgärder för att nå balans
Separat handlingsplan för IFO bifogas.
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 Investeringsredovisning

NÄMND (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

BUDGET
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIKELSE 2022

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -4 254 -2 733 -4 200 -6 200 -2 000

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -14 609 -21 844 -94 400 -55 200 39 200

Kompetens- och arbetslivsnämnden -46 0 -700 -650 50

Kultur- och fritidsnämnden -963 -423 -1 600 -1 600 0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 132 -848 -6 600 -6 600 0

Socialnämnden -783 -421 -4 200 -800 3 400

Tekniska nämnden -80 211 -80 783 -180 600 -154 487 26 113

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0

Valnämnden 0 0 0 0 0

Överförmyndare 0 0 0 0 0

Summa skattefinansierad verksamhet -106 998 -107 053 -292 300 -225 537 66 763

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -20 557 -11 966 -44 300 -36 204 8 096

Biogas -3 264 0 0 0 0

Summa taxefinansierad verksamhet -23 822 -11 966 -44 300 -36 204 8 096

TOTAL -130 819 -119 019 -336 600 -261 741 74 859

Gustaf Dalénskolan
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Barn- och utbildningsnämnden
Utfall och prognos
Nämndens investeringar prognostiseras få en nega-

tiv avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta 
beror på att de inventarier som behöver köpas in till 

den nybyggda skolan i Odensberg inte fi nns med i 

nämndens investeringsbudget för 2022. Inventari-
erna i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på 

2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämn-den 

hålla sin investeringsbudget för 2022.

Kommunstyrelsen
Utfall

Utfall för Kommunstyrelsens investeringar per au-
gusti är 768 tkr. Ett överskott om 5 232 mot budget 

samma period. Utbyggnad av kommun nätet och 

Teams projekt pågår. Några av planerade aktiviteter 
får planeras om pga. försenade hårdvaruleveranser – 

ett globalt problem som främst beror på följdeffekter 

från pandemin. Inget utfall gällande ekonomisystem. 
Investeringen av nytt ekonomisystem kommer att ske 

i Skövdes kommun. Konsekvens till nästa år är att det 

istället blir driftskostnader för Falköpings Kommun 
avseende ekonomisystem. Näringslivsavdelningen 

kommer att under 2022 genomföra en upphandling 

av nya digitala infartsskyltar. Oförutsedda inves-
teringars prognos handlar om investeringsbehov 

slalombacken.

Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per 
augusti är 21 076 tkr. Det visar ett överskott om 35 

857 tkr mot budget samma period. 

Det pågående projektet av Överlämningsbangård har 

en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskost-
nad förväntas bli betydligt högre än beräknat. I Kom-

munfullmäktige den 29 augusti § 85 beslutades om 

tilläggsanslag med 20 000 tkr för att utöka kommun-
styrelsens investeringsbudget för mark- och exploate-

ring för år 2023 i detta projekt. Kommunfullmäktige 

beslutade att omprioritera i investeringsbudgeten 
och senarelägger projektet Krokstorps handelsom-

råde gång- och cykelbro.

Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan 

2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000 
kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av 

den gamla godisfabriken på Sjögatan.

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av 

en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har ge-

nomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter uppföras. 
Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och Tåstorp 

7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 000 kva-

dratmeter industrimark på Brogärdets industriom-
råde skett för nybyggnation av lagerbyggnad.

Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Sten-

storp) har genomförts.

En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen och 

Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts 
under mars-april.

Prognos

Nämndens prognos för investeringar för helåret är 55 
200 tkr , ett överskott mot budget 39 200 tkr. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Utfall
Under perioden januari-augusti har inga investe-

ringar gjorts

Prognos
Planerade investeringar kommer att göras under det 

tredje tertialet och förväntas överensstämma med 

budget.

Kultur och fritidsnämnden
Utfall
Per augusti 2022 uppgår nuvarande inköp till -0,42 

mnkr av nämndens investeringsbudget på -1,6 mnkr. 

De gjorda inköpen avser bland annat inventarieinköp 

till öppen ungdomsverksamhet och administration 
samt inköp av nya skyltar till Ekehagens forntidsby. 

Inköp till djurparken samt frisbeegolfen på Mösse-

berg och innan sommaren skedde inköp av konst. 

Prognos
Plan fi nns för inköp under resten av året i nivå med 

budget.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Utfall
Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 
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-6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av -0,4 mnkr 
från föregående år. Totalt -6,6 mnkr.

En ny släckbil är under byggnation med planerad 

leverans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av 
utrustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen 

tas i bruk under hösten. I utfallet under ”Övrigt” in-

går tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning 
som placerats på brandstationen i Falköping samt ett 

lastväxlarfl ak.

Prognos

Prognosen för årets investeringar ligger i nivå med 
budgeten.

Socialnämnden
Utfall
Årets investeringar består per 2022-08 av möbler och 

IT-utrustning.

Prognos
För upprustning av inom- och utomhusmiljö kom-

mer statsbidrag att användas, varför utfallet på helår 
kommer att visa ett stort plus mot budget.

Tekniska nämnden
Utfall
Budgeterade investeringsmedel för skattefi nansie-

rade investeringar är 180,6 miljoner kronor, under 
perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts. VA-avdelningen har under samma period 

förbrukat 12,0 mnkr av de 44,3 mnkr som är budge-
terade.

Av budgeten för skattefi nansierade re- och löpande 

investeringar är 62 miljoner kronor är 12,0 miljoner 

kronor förbrukade. Asfaltsarbeten har upphandlats 
under våren 2022 men avbrutits då det efter utvärde-

ring av anbuden inte kunde fastställas vilket som var 

mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Nytt 
avtal är undertecknat med leverantör för asfaltsar-

beten där priserna endast påverkats i mindre om-

fattningen,  asfaltsarbeten riskerar dock att inte blir 
utförda inom planerad tid. 

Trafi ksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har 

genomförts som planerat under första delen av 2022 

vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen. 

Maskininvesteringar har genomförts enligt maskinin-
vesteringsplanen bland annat har utbyte av redskaps-

bärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare beställda 

lastbilarna väntas det ännu på. 

Reinvesteringar för fastighetsavdelningen omfattar 

åtgärder på kommunens fastigheter med byggnader. 

Allt från fasadarbeten till teknisk installation.

Exempel på löpande investeringar är komplettering 
av utebelysning vid skolor och förskolor, upprust-

ning av utemiljön vid skolor.

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga för-

valtningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder 
som ”hyresgästen” vill ha utfört men som inte är ett 

underhåll.

Av VA-avdelningens reinvesteringsbudget har 7,6 mil-

joner kronor förbrukats av de 28,5 miljoner kronorna.  

Läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan 

Falköping och Slutarp/Kinnarp har renoverats. Totalt 

byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen. 
Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att 

kunna mäta tryck och fl öde genom inkommande led-

ning. 

Arbete med mindre investeringar i el, styr och maskin 
pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsystem i 

Valtorps reningsverk ut. Nu pågår renovering av bio-

logiska bassänger på Hulesjön som en åtgärd för att 
energieffektivisera samt förbättra utsläppsvärden .

Som en del i arbete med upprustning och förbere-

delse inför kris utförs reinvesteringar i våra reservvat-

tentäkter. Under våren renoverades Flobys vattentäkt 
Stockakällan.  Efter Floby fortsätter arbetet i Åsarp. 

Omfattande renovering av VA nätet på Stora Torget i 

Falköping pågår som en del av projektet med att göra 

i ordning torgytan. All kommunal VA byts ut/relinas 
vilket minskar risker för läckage på kommunala led-

ningar och grävningar i den nya torgyta i framtiden.

Prognos
Prognosen för re- och löpande investeringar är att 

54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas av 62 mil-

joner som är reinvesteringsbudgeten under 2022.  

VA-avdelningens reinvesteringbudget på 28,5 
miljoner kronor prognostiseras att den kommer att 

förbrukas enligt plan.
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 Fleråriga investeringar

Tekniska nämnden - Skattefi nansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Fastighet skolor -16 427 -446 100 -76 706 -519 400 -73 300

Platåskolan - Fastighet -208 -388 700 -46 478 -430 800 -42 100

Mössebergsskolan ventilation -1 450 -4 700 -5 135 -5 134 -434

Odensbergsskolan - förskola/kök -1 440 -37 700 -2 980 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -12 782 -15 000 -21 566 -21 566 -6 566

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan) -547 0 -547 -16 400 -16 400

Fastighet vård och omsorg -33 781 -140 700 -120 298 -143 700 -3 000

Frökindsgården, ombyggnad -17 423 -25 700 -23 282 -26 700 -1 000

Nytt korttidsboende -16 094 -34 000 -18 242 -38 000 -4 000

Ranliden, ombyggnad till kontor -264 -81 000 -78 774 -79 000 2 000

Fastighet Övrigt -6 272 -43 150 -8 847 -58 250 -15 100

Stadshus konferensrum -587 -6 000 -622 -15 000 -9 000

Stadshus proj ombyggnad vent 0 -500 0 0 500

Stenstorps vårdcentral -5 390 -5 800 -7 743 -6 000 -200

Ishallen -200 -29 600 -279 -36 000 -6 400

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -95 -1 250 -203 -1 250 0

ParkGata -1 819 -67 650 -18 996 -71 457 -3 807

Platåskolan - Gata 0 -26 450 -3 147 -31 744 -5 294

Plantisparken -442 -11 700 -9 815 -10 213 1 487

El-ljusspår (Vartofta kvar) 0 -4 500 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -1 377 -25 000 -3 676 -25 000 0

Övrigt -71 -3 200 -76 -3 200 0

Markanläggning återvinningscentral -71 -3 200 -76 -3 200 0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -58 370 -700 800 -224 923 -796 007 -95 207

Fastighet- skolor
Platåskolan – fastighet

Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 

utförts. Dispensansökan om fl ytt av salamander har 

överklagats och beslut inväntas av Mark och miljöö-
verdomstolen.

Mössebergsskolans ventilation
Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under 

kvartal 1 2022.

Odensbergsskolan
Beslut har tagits om ombyggnation av förskola och 

kök medan lokaler för F-6-skolan hyrs in under en 
period för att täcka det behovet. 

• moduler/skola

Förhyrning av modulskola är upphandlad och togs i 

drift under första kvartalet 2022.

• förskola och kök

Projektering av om- och tillbyggnad av förskolebygg-
nad och kök har utförts och entreprenör (totalen-

treprenör) är upphandlad. Byggnationen pågår och 

beräknas färdigställas under 2023.

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan)
Tekniska nämnden har under tertial 1 beslutat om 

att tidigarelägga projektet med Högstadie centrums 
lokalförändring under 2022 och avvikelserapportera 

1 000 tkr i syfte att genomföra trygghetsåtgärder för 

skolmiljön.
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Fastighet- vård- och omsorg
Frökindsgården
Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen 

pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Projek-
tet beräknas färdigställas hösten 2022.

Nytt korttidsboende
Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården 

och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och 
projektering har utförts. Byggnationen pågår och 

beräknas färdigställas våren 2023.

Ranliden
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovis-

ning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är 

parkeringsplatser som kan iordningställas efter att 
detaljplan har omarbetats. 

Fastighet övrigt
Stadshuset
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och 

underhållsarbeten samt eventuella lokalanpass-
ningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram. 

När beslut har tagits om budget kan projektering och 

byggnation påbörjas. 

• konferensrum

Efter mer ingående projektering har det identifi erats 
att ombyggnation av konferensrum påverkar våning-

en ovanför på grund av ventilationsåtgärder. Detta 

innebär att även kontoren måste renoveras. Beslut 
inväntas om fortsatt arbete.

• ombyggnad kontor

Byggnation pågår och planeras vara klar under okto-

ber. Fönsterbyten genomförs vecka 48 på grund av 
försenad leverans.

Stenstorps vårdcentral
Ombyggnation av vårdcentralen som hyrs ut till  
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och 

beräknas färdigställas december 2022.

Ishallen

Partneringentreprenör är upphandlad och projekte-

ring pågår under hösten 2022. Under 2023 beräknas 
byggnation påbörjas.

Ekehagens forntidsby

Reparation av Järnåldersgården pågår. Arbetet kom-
mer pågå under 2022 och beräknas vara klart som-

maren 2023.

Park/gata
Platåskolan - Gata

Ombyggnation av gator och trafi kmiljön runt den 
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör 

(partneringentreprenad) har utförts. Projektering 

har utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljpla-

nen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbörjas 

under 2023 och beräknas färdigställas under 2025. 
Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr 

(prisjusterat till 2022 års nivå).

Plantisparken upprustning

Plantisprojektet har fortsatt under första delen av 
2022 genom att diverse effektbelysning har placerats 

ut i parken samt att en del möblering har köpts in. 

Elljusspår Vartofta

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas 
kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt 

start och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att 

färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktill-
gång kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med 

detta leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet 

förväntas hålla sig inom avsatt budget. 

Stadskärnan
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling 

genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt. 

Under första delen av 2022 har bygghandlingar tagits 
fram för första etappen som ska omfatta entréplat-

sen vid Östertullsgatan. Arbetet har påbörjats under 

augusti månad och förväntas färdigställas under 
december 2022 för etapp 1. I projektet fi nns en 

budget avsatt om 25 mnkr och en etappindelning har 

beskrivits mer utförligt i projektdirektivet.
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Tekniska nämnden - taxefi nansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Vatten och avlopp

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -4 055 -32 500 -31 528 -32 500 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -94 -17 000 -3 150 -17 000 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -208 -4 000 -2 451 -3 000 1 000

Danskavägen etapp 2 -42 -4 000 -47 -4 000 0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -4 399 -57 500 -37 176 -56 500 1 000

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Fastigheterna 

är anslutna till kommunalt VA.

VA - Danska vägen etapp 2
Etapp två är planerat till hösten 2022. 

Vatten och avlopp
VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp 
Arbetet med ledningsnät i  Kättilstorp är i slutfasen. 

Under sommaren togs i drift den nya pumpstationen 

Vartofta-Åsaka. Nu pumpas nästan all spillvatten från 
Kättilstorp via Vartofta till Falköpings reningsverk. 

Återstår mindre arbete under hösten.

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Fortsättningen på projektet planeras under höst/vin-

ter 2022/2023. 

Övrigt
Markanläggning återvinningscentral
Projektering och utredning av den nya platsen för 

återvinningscentralen pågår. I somras gjordes 
trafi kmätning på Mossvägen samt undersökning av 

befi ntliga gasledningar. I höst kommer andra förut-

sättningar att utredas, såsom markförhållanden och 
utformning av den nya ÅVC ytan. 

Vid årsskiftet ska undersökningar vara genomförda 
för att påbörja med  projekteringen. Projekteringen 

och byggförberedelse är planerade under 2023. 

Byggnation av den nya ÅVC planeras under 2024 och 
2025. 
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Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Marjarp logistikområde -7 467 -71 800 -9 056 -89 700 -17 900

MARJARP ETAPP 1-3 0 -33 300 -26 200 -30 200 3 100 

Gata 0 -33 300 -26 200 -30 200 3 100 

SPÅRINVESTERING MARJARP -1 766 -10 000 -2 077 -11 000 -1 000 

Övrigt -1 766 -10 000 -2 077 -11 000 -1 000 

ÖVERLÄMNINGSBANGÅRD -5 701 -28 500 19 221 -48 500 -20 000 

Gata -5 701 -28 500 -9 654 -48 500 -20 000 

Statliga bidrag 0 28 875 0 0 

Fåraberget  -9 683 -99 100 -54 671 -97 000 2 100

FÅRABERGET ETAPP 2B BOSTADSOMRÅDE -1 937 -19 400 -12 137 -18 200 1 200 

Gata -1 552 -12 300 -6 826 -12 300 0 

VA -385 -7 100 -5 311 -5 900 1 200 

FÅRABERGET ETAPP 2A RADHUS -18 -23 100 -20 449 -23 100 0 

Gata -18 -11 200 -9 849 -11 200 0 

Övrigt (Höstbruksgatan) 0 -11 900 -10 600 -11 900 0 

VÄSTERÄNGSGATAN, FÅRABERGET 0 -1 000 -366 -1 000 0 

Gata 0 -1 000 -366 -1 000 0 

KROKSTORPS HANDELSOMRÅDE (MEGALITEN ET 1) -9 -15 100 -12 400 -14 100 1 000 

Gata -9 -15 100 -12 400 -14 100 1 000 

STE BREDÄNGSGATAN -2 173 -1 700 -2 173 -1 800 -100 

Gata -1 277 -700 -1 277 -800 -100 

VA -896 -1 000 -896 -1 000 0 

SIKAGÅRDSGATAN INKL RONDELL OCH GATOR -461 -11 400 -461 -11 400 0 

Gata -461 -11 100 -461 -11 100 0 

VA 0 -300 0 -300 0 

FÖRLÄNGNING SIKAGÅRDSGATAN -5 085 -27 400 -6 685 -27 400 0 

Gata -2 512 -18 400 -2 512 -18 400 0 

VA -2 555 -7 100 -2 555 -7 100 0 

Övrigt (gata Nordmmannag, förlägn Fårab) -18 -1 900 -1 618 -1 900 0 

SUMMA MARJARP OCH FÅRABERGET -17 150 -170 900 -63 727 -186 700 -15 800

ÖVRIGT -3 926 -7 800 -528 1 200 9 000

OFÖRUTSETT MEX 0 -2 000 0 2 000 4 000 

ANNEBORG 1:6 HILDASRO -528 -1 800 -528 -1 400 400 

Gata -16 -800 -16 -800 0 

VA -512 -1 000 -512 -600 400 

VÄSTORPSGATAN/HERREGÅRDSGATAN, FLOBY 0 -4 000 0 4 000 8 000 

Gata 0 -2 000 0 2 000 4 000 

VA 0 -2 000 0 2 000 4 000 

KÖP AV FASTIGHETER OCH MARK -3 398 0 0 -3 400 -3 400 

SUMMA MARK OCH EXPLOATERING  -21 076 -178 700 -64 255 -185 500 -6 800
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Mark- och exploateringsinvesteringar
Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per 

augusti är 21 076 tkr. Det visar ett överskott om 35 
857 tkr mot budget samma period. Prognos för helår 

lämnas på 50 700 tkr, vilket visar en avvikelse om ett 

överskott på 34 700 tkr jämfört mot budget. 

Marjarp
Det pågående projektet av Överlämningsbangård har 

en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskost-
nad förväntas bli betydligt högre än beräknat. I Kom-

munfullmäktige den 29 augusti § 85 beslutades om 

tilläggsanslag med 20 000 tkr för att utöka kommun-
styrelsens investeringsbudget för mark- och exploate-

ring för år 2023 i detta projekt. Kommunfullmäktige 

beslutade att omprioritera i investeringsbudgeten 
och senarelägger projektet Krokstorps handelsom-

råde gång- och cykelbro.

Fåraberget
Projekten fortsätter enligt plan.

Övrigt 
Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan 
2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000 

kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av 

den gamla godisfabriken på Sjögatan.

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av 
en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har 

genomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter upp-

föras. Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och 
Tåstorp 7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 

000 kvadratmeter industrimark på Brogärdets indu-

striområde skett för nybyggnation av lagerbyggnad.

Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Stens-
torp) har genomförts.

En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen och 

Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts 

under mars-april.
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 Falköpings Hyresbostäder - Koncern

 Hotellfastigheter i Falköping AB

RESULTATRÄKNING (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

Hyresintäkter 110 364 112 908

Övriga rörelseintäkter 2 791 1 753

Rörelsens intäkter 113 155 114 661

Drift- och underhållskostnader -43 203

Fastighetsskatt/-avgift -1 664 -45 265

Övriga externa kostnader -5 973 -2 179

Personalkostnader -17 218 -6 211

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -25 897 -17 138

Rörelsens kostnader -93 955

Rörelseresultat 19 200 -24 906

Resultat från fi nansiella poster -7 862

Resultat från andelar i koncernföretag 0 -103 561

Ränteintäkter och liknande resultatposter 42 11 100

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 043

Resultat efter fi nansiella poster 15 199 41 944

Bokslutsdispositioner 104

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering -3 428

Periodens resultat 15 199 49 720

RESULTATRÄKNING (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

Hyresintäkter 274 996

Övriga rörelseintäkter 187 7

Rörelsens intäkter 461 1 003

Drift- och underhållskostnader -139 -244

Fastighetsskatt/-avgift -38 -37

Övriga externa kostnader -79 -97

Personalkostnader - -

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -230 -230

Rörelsens kostnader -486 -608

Rörelseresultat -25 395

Resultat från fi nansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Ränteintäkter och liknande resultatposter - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -

Resultat efter fi nansiella poster -26 395

Bokslutsdispositioner - -

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering - -

Periodens resultat -26 395
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 Sammanfattning och analys

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppfölj-
ningar, vilket innebär att en uppföljning av kom-

munens resultat mot budget görs var fjärde månad, 

den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. 
Uppföljningarna för augusti och december är lagstad-

gade och revideras av kommunens externa revisorer. 

I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppfölj-
ningar mot uppsatta mål.

Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2022 

visar ett positivt resultat på 112,9 mnkr, exklusive 
förändring semesterlöneskuld. Föregående år var 

motsvarande resultat 92,8 mnkr. Helårsprognosen 

totalt för kommunen visar ett resultat på 104,0 mnkr, 
föregående år var prognosen 88,6 mnkr. Det är alltså 

betydligt högre och högre resultat än föregående år 

både vad gäller utfall och prognos. Flerårsplanen 
och budgeten för 2022 byggdes på SKR´s prognos, 

från augusti 2021 av förväntade skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Nu i delårsrapporten augusti 
2022 har vi lagt in SKR´s senaste prognos från aug 

2022. Sammantaget skatter och generella statsbi-

drag beräknas nu till 71,0 mnkr högre än vad vi har 
budget. Det ekonomiska läget för Sveriges kommu-

ner vad gäller skatteintäkter har inte påverkats så 

negativt som SKR`s prognoser visade för drygt ett år 
sedan. Staten har också skjutit ut pengar till Sveriges 

kommuner i form av olika bidrag. 

Nämndernas prognoser visar underskott på sam-

manlagt - 31,9 miljoner (föregående år underskott 
med - 13,7 mnkr) jämfört med budget. Flera nämn-

der prognosticerar underskott, Kompetens- och 

arbetsliv - 15,7 mnkr, Kultur och Fritid - 0,2 mnkr, 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg -0,6 mnkr, Soci-

alnämnden -5,0 mnkr samt Tekniska nämnden – 10,6 

mnkr. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds 
delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala 

delårsrapport.

Vatten och avlopp som är taxefi nansierat visar ett 

underskott på 1,6 mnkr. 

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på 
-3,2 mnkr för 2022.  

De centrala posterna visar ett överskott på + 40,0 

mnkr (varav fi nansiell leasing 14.5 mnkr) jämfört 
med budget vilket till största delen är hänförligt till 

effekter av personalomkostnadspålägget.

Under fi nansiella och övriga poster har vi en avvi-
kelse vad gäller avskrivningar och kapitalkostnader 

på - 4,7 mnkr vilket hänför sig till interränta och 

förskjutning i färdig ställande av investeringar, samt 
fi nansiell leasing. Prognosen för fi nansiella intäkter 

överstiger budget med + 1,0 mnkr vilket till största 

del beror på försäljning av aktieandelar i kommunens 
pensionsplaceringar. Vad gäller underskott avseende 

fi nansiella kostnader har beror det på det höjda rän-

teläget samt värdenedgång av kommunens pensions-
placeringar.  Skatteintäkter och generella statsbidrag 

beräknas nu till 71,0 mnkr högre nu än budgeterat. 

Falköpings kommuns fi nansiella mål utgår ifrån 
kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, och 

har senast beslutats i samband med Kommunfull-

mäktiges beslut om budget för 2022 och Flerårsplan 
2022-2024. Det innebär att det fi nansiella resultatet 

ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav;

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårspe-
riod. För perioden  2022-2022 skall dock resultatet 

årligen uppgå till minst 45 mnkr.

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr 

vid utgången av perioden 2022-2024. Från 2024 får 
kommunens investeringar årligen högst uppgå till 

summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskul-

den skall inte öka.  

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings 
kommun skall ha ett resultat för 2022 på 45,0 mnkr, 

beslutad budget 49,7 mnkr. I den nu framlagda del-

årsrapporten visar prognosen ett resultat om 104,0 
mnkr dvs en positiv avvikelse med 54,3 mnkr från 

budget. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 

mnkr vid utgången av perioden 2022-2024. Progno-
sen är att låneskulden kommer att uppgå till ca 1 100 

mnkr vid utgången av 2022. De fi nansiella målen för 

god ekonomisk hushållning för 2022 ser därför ut att 
uppfyllas för 2022. 

Vid analysen av kommunens ekonomi och det förvän-

tade höga resultatet 2022 är det viktigt att analysen 
görs över tid. Kommunens skatteintäkter höjdes med 

ca 16 mnkr, skattehöjning med 35 öre, inför 2020. 

En stor del av grunden till den beslutade höjningen 
avser en förstärkning av ekonomi för att klara den 

ökade investeringstakten. Effekten av de ökade inves-
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teringarna kommer successivt varför man bör se det 
beräknade goda resultatet 2022 som att kommunen 

tagit höjd för ökande kostnader för kommande stora 

investeringar. Den reviderade kostnadsutjämningen 
inför 2020 har också ökat kommunens intäkter. 

Vidare ser Sveriges kommuner ut att vara något 

”överkompenserade” ekonomiskt av staten p.g.a. 
Corona-pandemin. Dessa faktorer gör det rimligt att 

Falköpings kommun gör ett betydligt större överskott 

än budgeterat för 2022. Vidare ser vi nu stora för-
ändringar i ekonomi pga den allt högre infl ationen, 

exempelvis energi, material, livsmedel och räntor. 

För 2023 kommer vi också få kraftigt ökade kostna-
der för pensioner. Den kommande lönerörelsen blir 

också viktig för ekonomin. Den sammanfattande 

analysen blir därför att det är mycket positivt med de 
senaste årens höga resultat för kommunen vilket gör 

att vi rimligt kan klara kommande kostnadsökningar 

vad gäller drift och investeringar. 

De fyra målen bedöms per delår augusti enligt föl-

jande: 

GOD-
TAGBAR

GOD

GOD

GOD

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping.

Skapa förutsättningar för ett attraktivare 
Falköping.

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 
utvecklas.

Kommunens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning.
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 Den kommunala koncernen

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i Falköping AB

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevisionen

Valberedningen

Barn- och
utbildnings-

nämnden

Byggnads-
nämnden

Nämnden för 
Samhällsskydd 

Mellersta 
Skaraborg

Kompetens-
och arbetslivs-

nämnden

Social-
nämnden

Kommun-
styrelsen

Tekniska
nämnden

Valnämnden
Kultur- 

och fritids-
nämnden

Fastighets AB Mösseberg  

Överför-
myndare

100%

100%

100%

100%

49%
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Kommunal verksamhet i 
kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund 

utgör plattformen för gemensamma delregionala 

utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, 

Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 

Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara är medlemmar 
i Skaraborgs kommunalförbund från den 1 januari 

2007.

Avfall & Återvinning Skaraborg (Å&ÅS)
Avfall & och Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar 

för renhållningen i Falköpings kommun. Sedan år 

2005 har en fördjupad samverkan inom avfallsområ-
det bedrivits. (Tidigare kallad Kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg (MÖS)
Samarbete med kommunerna Falköping, Hjo, 

Karlsborg, Skövde och Tibro som medlemmar. MÖS 
är en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och 

prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelskontroll.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Tillsammans med Skövde och Skara.

Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan
Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) 
Samarbete mellan Skövde kommun (värdkom-

mun), Falköpings kommun (samverkanskommun) 
och ytterligare 10 samverkanskommuner avseende 

gemensam organisation för utförande av lagstadgad 

överförmyndarverksamhet.

Socialnämnden
Det fi nns ett samverkansavtal med Västtrafi k som 

gäller anropsstyrd trafi k. Avtalet är en upphandling av 
transporter och en beställningscentral för färdtjänst, 

dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skol-

skjuts med taxifordon. 

En avtalssamverkan gällande socialjouren fi nns 

tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 
kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den 

gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invå-

narna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen 
för IFO verksamhetsområde på tider då socialnämn-

dernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus 

Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs 
kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 

och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn 

under 18 år medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skara-

borgs kommuner och östra hälso- och sjukvårds-

nämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 
och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att 

förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma 

arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg. 

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 
tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar 

samverkan avseende gemensam organisation för 

tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alko-
hol, tobak och liknande produkter samt kontroll av 

receptfria läkemedel.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kommun-

styrelsen tecknat om avtalssamverkan med Avfall och 

återvinning Skaraborg (A&ÅS), Miljösamverkan östra 
Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs vatten.

Kommunal verksamhet via privata 
utförare
Utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av in-

dustriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen 

av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker 
i deras lokaler, men med deras personal och med 

deras material. Avtalet omförhandlas med jämna 

mellanrum.

Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla 
skolskjutsturer som utförs av fl era olika bussbolag. 

Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under 

året och det nya avtalet trädde ikraft i och med höst-
terminen 2022.

Socialnämnden
Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihets-
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system (LOV) avser företag som utför hemtjänst 
inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Detta kräver 

att utförarna har tillstånd av Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). Avtal fi nns i Falköpings kommun 
med Systrarna Odhs Hemtjänst AB och Tanaad Koo-

perative Multi Tjänster Ekonomisk förening

Tekniska nämnden
Inom park/gata avdelningen fi nns det avtal om att 

utföra kommunal verksamhet inom områdena:

Vinterväghållning i Falköpings ytterområ-

den, avtal fi nns med Carlgrens Entrepre-
nad och transport AB, Josefssons gräv i 

Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odens-

berg AB samt några mindre fi rmor. 

Driftsavtal för skötsel av fl ygplatsen med 

Marcbro AB. 

Avtal med Falbygdens energi AB om drift 

av offentlig belysning.

Kompetens- och 
arbetslivsnämnden
Inom Vuxnas lärande:

• Jensen Education school AB

• NTI-skolan

• Yrkesakademin

Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg
Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en 
kommun i brandförebyggande syfte 

ansvara för att rengöring (sotning) sker 

av fasta förbränningsanordningar, som 
inte är inrättade för eldning uteslutande 

med gas, och därtill hörande rökkanaler. 

Detsamma skall gälla imkanaler i restau-
ranger, storkök och därmed jämförbara 

utrymmen samt i brandförebyggande syfte 

även ansvara för att det som skall ren-
göras enligt första stycket samt skorste-

nar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras 

från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). 
Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar 

inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill 
hörande avgaskanaler.

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på 

entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter fi nns 
med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt 

och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar 

för Götene och Skara kommuner.
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Dagens komplexa samhälle
De samhällsutmaningar som kommunen/kommuner 

står inför är komplexa. Det är inte en enskild aktör 

som kan tillgodose lösningen. Att möta de komplexa 
frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn. 

Insikten att det är fl era olika, och inte alltid tydligt 

sammankopplade, kunskapsområden som berörs 
och att samverkan och samspel behövs är essenti-

ellt för att kunna hantera frågorna. En högre grad av 

tvärfunktionellt samarbete gynnar medborgaren samt 
stärker den tillitsbaserade styrkedjan. En tillitsbase-

rad styrning är nödvändig för att hantera en komplex 

verklighet. Det är ur mångfalden och dialogen som 
de gemensamma visionerna om morgondagen och 

framtiden kan formas.

En komplex verklighet kan också bli en orolig verk-
lighet för den enskilde individen. Konsekvenserna i 

spåren av pandemin har börjat bli tydliga där en ökad 

psykisk ohälsa märks liksom ökade skillnader i socio-
ekonomisk status. En ökad polarisering i samhället, 

lokalt som globalt, syns också och kan komma att 

påverka många delar i välfärden framöver.  

Omvärldsförändringar
Rysslands invasion och krig mot Ukraina och fort-
satta utbrott av Covid-19  runt om i Asien påverkar 

omvärlden och så även Falköpings kommun.  Även 

kriget i Ukraina påverkar omvärlden och Europa 
dels genom stora fl yktingströmmar men även högre 

priser på fossila bränslen och el. Effekten av högre 

energipriser spiller över på andra varor, exempelvis 
livsmedel eller annan energikrävande produkter, 

vilket gjort att infl ationen har tagit fart under år 2022. 

Infl ationstakten runt om i Europa och USA ligger på 
6 till 8 procent på årsbasis vilket överstiger Riksban-

kens infl ationsmål om 2 procent per år.  För att hejda 

infl ationen runt om i västvärlden har ländernas olika 
riksbanker beslutar att höja styrande räntorna, vilket 

påverkar möjligheten och kostnaderna att låna till 

konsumtion. Sveriges riksbank höjde styrräntan nu 
20 september med 1 % till 1,75 %. 

Befolkningsutveckling
Per den 31 december 2021 var Falköpings kommuns 

befolkning 33 270 personer. Den 31 juli 2022 uppgår 
summan till 33 339 personer vilket innebär en ök-

ning med 69 personer sedan årsskiftet. Vid samma 

tidpunkt föregående år var befolkningssiffran 33 296 
personer.   

ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

Arbetsmarknad
Den totala arbetslösheten i Sverige var i april månad 

335 487 personer eller 6,6 procent av arbetskraf-
ten. Jämfört med samma period förra året är det en 

minskning med 1,1 %. 

I Falköpings kommun är 1 040 personer arbetslösa 

vilket motsvarar 6,7 procent. Detta är en minskining 
med 1,2 procentenheter gentemot arbetslöshetssiff-

ran för årsbokslutet för år 2021.

ARBETSLÖSHET PER MÅNAD, ANTAL INSKRIVNA
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 Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Regeringen har under de gångna åren utrett ett fl ertal 
områden, så som likvärdig skola, tioårig grundskola, 

gymnasieutredningen samt betygsutredningen. 

Samtliga förslag kommer att ha stor påverkan på ut-
bildningsområdet. Från och med HT22 har grundsko-

lan en ny reviderad läroplan (LGR22). Från och med 

220701 gäller nya kurs-planer samt betygskriterier 
för grund- och grund-särskola. För gymnasiet gäller 

ändringar i läroplan samt ämnesplaner. Tidigare han-

delsprogrammet har bytt namn till Försäljnings- och 
serviceprogrammet. 

Riksdagen har beslutat att elever i åk4-9 ska erbjudas 

extra studietid för att få hjälp med läxor och annat 
skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två tim-

mar per vecka och det ska vara frivilligt för eleverna 

att delta. Studietiden ska vara förlagd på elevens 
skola och anordnas under eller i direkt an-slutning till 

elevernas skoldag.

Fjärrundervisning får användas för extra studietid. 

Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar 
per läsår. Det är ännu inte klarlagt huruvida kom-

mun får hjälp med fi nansiering från staten. Detta 

kan, utöver den ökade lärarkostnaden, också inne-
bära ökade kostnader för skolskjuts.

Kriget i Ukraina kan innebära ett kraftigt ökat elev-

antal på kort tid för nämndens alla verksamheter. 

I nuläget är inte Falköpings Kommun en av migra-
tionsverkets mottagningskommuner, men trots det 

har några familjer valt att fl ytta till Falköping. I enlig-

het med massfl yktsdirektivet, så ska dessa barn och 
elever erbjudas förskola och skola.

Kommunstyrelsen
Biträdande förvaltningschef Dina Ebbeson tillsatte 
sin tjänst den 30 maj. 

Kommunen ingår i ett projekt med fl era skaraborgs-

kommuner (Ö9) av upphandling av ett nytt ekono-

misystem. Upphandling är klar och en leverantör är 
utsedd och det blev Unit4. Förslag till kostnadsför-

delning mellan kommunerna är framtagen och på 

väg att beslutas. Planering pågår för införande av det 
nya ekonomisystemet som förväntas implementeras 

maj 2023.

En rutin för beredningsprocessen har antagits av 
kommundirektören, vilken är styrande och stödjande 

för alla förvaltningar. Kansliavdelningen har genom 

den juridiska rådgivningen stöttat och medverkat i 
fl era övergripande processer. 

Falköpings kommun och Hyresbostäder AB sam-

arbetar för att stärka och förebygga det främjande 
trygghetsarbetet. Arbetet startade i april med att en 

områdesprofi l, som beskriver områdets styrkor och 

utmaningar, görs tillsammans med civilsamhället 
och boende i området. I platssamverkan Ranten har 

arbete inlets runt tågstationen av kommunla aktörer 

och näringslivsaktörer med syfte att öka trygghet och 
säkerhet.

Kommunikationsavdelningen har arbetat med att 

iordningställa en ”studio” i stadshuset varifrån 

kommunens verksamheter kan sända föreläsningar, 
seminarier, utbildningar anordna digitala möten eller 

konferenser med mera.

Kommunstyrelsens godkännande av förslag till de-

taljplan för Platåskolan (Gamla stan 2:26 m.fl .). Det 
slutliga antagandet av detaljplanen kommer att ske i 

kommunfullmäktige.

Genomförandet av första etappen av ”Utveckling 

av stadskärnan” har påbörjats under augusti och 
beräknas vara klar under november 2022. Den första 

etappen består av entréplats Östertull. Kommunsty-

relsen och kyrkorådet har båda beslutat att godkänna 
en avsiktsförklaring som är upprättad mellan par-

terna. Avsiktsförklaringen innebär bl.a. att parterna 

är överens om att samarbeta kring genomförandet 
av de delar projektet ”Utveckling av stadskärnan” 

som ligger i anslutning till varandras markområden. 

Upphandling av konstnär till skissuppdrag för den 
offentliga konst som är tänkt att tillkomma på Stora 

torget efter ombyggnationen, har genomförts. Skiss-

uppdraget pågår till och med december 2022. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
De faktorer som i nuläget bedöms påverka förvalt-

ningen mest är den matchningsproblematik som kan 
ses på arbetsmarknaden, där efterfrågan på kompe-

tens generellt inte motsvarar de som är arbetslösa. 

Målgruppen som sedan tidigare befi nner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden får en allt längre väg för att 

göra stegförfl yttningar mot arbete. 
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Under våren har antalet hushåll och mottagare av 
ekonomiskt bistånd minskat, en positiv trend mot 

tidigare år. Däremot ökar andelen långvarigt ekono-

miskt bistånd. Förvaltningen har påbörjat ett struk-
turerat och långsiktigt arbete med att analysera och 

åtgärda orsaker vilket även är en del i SKR:s projekt 

en effektivare kommun. 

Eftersom Arbetsförmedlingen är en av förvaltning-

ens viktigaste samverkansparter får myndighetens 

reformering effekter för förvaltningen, då arbetsför-
medlandet överlåts till externa aktörer. Frågan om 

kommunens framtida roll i arbetsmarknadspolitiken 

följs noga. 

Kultur- och fritidsnämnden
Den 8 augusti tillträdde Hampus Haga sin tjänst 

som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvalt-

ningen. Perioden har präglats av en del personalför-
ändringar inom förvaltningen där olika verksamheter 

har fått gå samman och täcka upp för varandra. 

Det oroliga världsläget och kriget i Ukraina påver-
kar nämnden med ökade kostnader på bland annat 

drivmedel, el och livsmedel. Intresset för Agera Mera 

har ökat och fl era volontärer hjälper till vid samord-
ningen av kommunens fl yktingmottagande.

Med minskade stadsbidrag har nämnden tvingats 

ställa om och genomföra en sommar med mindre 

medel och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genom-
föras vilket resulterat i att förvaltningen nått ut till en 

mindre målgrupp än tidigare år.  

Nämndens ansvarsområde har utökats med över-

tagandet av slalombacken från Kommunstyrelsen. 

Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar 
förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Ut-

budet växer och upplevelserna blir mer och förmeras 

i ett samlat Mösseberg.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i värl-

den. 

Höjda krav i lag och föreskrift inom Lag om skydd 
mot olyckor och Lag om brandfarlig och explosiv 

vara, får genomslag under 2022 såsom förändrat ut-

bildningskrav, inventering och prioritering av tillsyns-
objekt och ökade kompetenskrav inom räddningsled-

ningssystem. 

Socialnämnden
Coronapandemins fortsatta påverkan

Verksamheterna hade under våren en fortsatt bety-
dande påverkan av covid-19 i form av hög frånvaro 

bland personal av olika anledningar (såsom vård av 

barn, familjekarantän, egen sjukdom). Under andra 
tertialet kunde dock fl era begränsningar tas bort och 

verksamheter som varit stängda kunde åter öppnas i 

och med att sjukdomen inte längre betraktades som 
samhällsfarlig.

Svårigheter att rekrytera personal med rätt 
kompetens
Det fi nns en matchningsproblematik i form av att 

de personer som söker vikariat i stor utsträckning 

saknar såväl formell som reell kompetens och ofta 
även intresse för yrkesområdet. Många gånger har 

verksamheterna inga andra alternativ än att prova att 

anställa personer som snart visar sig inte fungera, 
vilket leder till höga introduktionskostnader utan 

resultat.

Tekniska nämnden
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klima-

tanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedels-
priser och bränslepriser stigit kraftigt, men även 

priset på byggmaterial , kemikalier och halkbe-

kämpningsfl is. Förutom ökade inköpspriser har 
även leveranstider påverkats negativt.
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Park/gata har upphandlat ett fl ertal ramavtal som 
är centrala för verksamheten, detta är på områden 

såsom vinterväghållning, entreprenadarbeten mark, 

lastbilstransport och asfalt. Efter utvärdering visar 
det sig att priserna stigit i förhållande till omvärldens 

utveckling men framförallt entreprenader för vinter-

väghållning har stigit väsentligt.

Upprustning av det civila samhället för att bättre 

klara av kris och krig påverkar VA avdelningen. Avdel-

ningen arbetar med att rusta upp gamla vattentäkter 
samt upprätta en nöd- och reservvattenplan som 

stöd i kris. Kommunen har sökt och fått bidrag från 

länsstyrelsen för genomförande av planen. Planen 
ska vara färdigt i oktober 2023. 

Skyddsrumsåtgärder fortsätter enligt plan. Under 

första tertialen har en rensning genomförts på 17 av 

de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för.

Under hösten kommer implementering av nytt sys-
tem för fastighetsförvaltare att införas i syfte att på 

ett tydligt sätt 

Byggnadsnämnden
Byggenheten har ett minskat fl öde av nyinkomna 

ärenden jämfört med 2020 och 2021.

Av fattade bygglovsbeslut är det tio som är av större 

betydelse med hänsyn till arbetstillfällen och stadsut-
veckling. Dessa är tillbyggnad av tågservice-anlägg-

ning på Anneborg 2:4, nybyggnad av fl erbostadshus 

med 16 lägenheter på del av Kyrkerör 1:1, nybyggnad 
av korttidsboende på Friggeråker 25:8 med fl era, ny-

byggnad av industri och lager på Spillkråkan 2 i Sten-

storp, tillbyggnad av livsmedelsbutiker både på Lyran 
2 och Stalaktiten 1, nybyggnad av industri/lager på 

både Kameran 1 och 2, ombyggnation av Boktrycka-

ren 17 (tom före detta butikslokal till restaurang vid 
Stora Torget) samt ombyggnad på del av Läkaren 4 

från kontor till vårdcentral.

Detaljplan för kvarteret Snickaren 3 vars syfte är att 

pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett 
centrumnära läge blev antagen.

Positivt planbesked beviljades för fastigheterna Ci-

selören 2 och Tillskäraren 1 och 3.

Riktlinje för exploatörsdriven planprocess är antagna 
i syftet att möjliggöra för exploatörer att delta aktivt 

och ta mer ansvar i planprocessen. Riktlinjerna 
förtydligar ansvar och roller samt förutsättningar och 

villkor i en exploatörsdriven planprocess.

Valnämnden
Det fi nns valmyndigheter på tre nivåer: Valmyndighe-

ten på nationell nivå som ansvarar för att planera och 

samordna genomförandet av val och folkomröstning-
ar, länsstyrelsen som är regional valmyndighet, och 

kommunernas valnämnder som är lokal valmyndig-

het. Det övergripande uppdraget för valmyndigheter 
på alla nivåer är att skydda demokratiska värden och 

skapa förtroende för valsystemet. Valnämndens ad-

ministration sköts av kommunledningsförvaltningen.

Perioden har ägnats åt planering och förberedelser 
inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 

i september. Valnämnden har under perioden januari 

till och med augusti 2022 haft fyra sammanträden. 
Valnämndens ordförande, vice ordförande, valsam-

ordnare och kommunjurist har deltagit på utbildning-

ar och informationsträffar med Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), Valmyndigheten och länssty-

relsen. Kommunikatör, säkerhetssamordnare och 

valsamordnare har deltagit i länsstyrelsens workshop 
om valsäkerhet. Rekrytering och utbildning av nästan 

200 röstmottagare har genomförts. Valnämnden har 

också beslut om lokaler och öppettider för förtids-
röstning och röstningen på valdagen samt fattat en 

rad beslut om lokala instruktioner och rutiner.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har under år 2022 bytt sakkun-

nigt biträde. From 2022 är det Deloitte AB som är 

sakkunnigt biträde åt kommunrevisionen i Falkö-
pings kommun. 
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 Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

Inledning
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva 

invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-
befi nnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun. 

Det fi nns tydliga kopplingar mellan delaktighet, 

infl ytande och hälsa. När enskilda individer och 
grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och 

utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla 

av medskapande som bidrar till meningsfullhet. 
Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda 

livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping 

tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar 
utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 

kommunens invånare och för kommande generatio-

ner.

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommu-

nen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, 

där naturens och de mänskliga resurserna används 
medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna 

och villkoren med planetens absoluta gränser, eko-

system och naturens resurser. Ekonomin är ett medel 
för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsätt-

ningen med det dynamiska och rättvisa samhället där 

de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett 
tydligt samband mellan hållbara satsningar och den 

lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kom-

mun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. 
Kommunen som organisation är till för Falköpings-

borna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist 

och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, 
respekt och ett gott bemötande, att goda resultat 

uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.
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Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun 
skapas det goda livet 

tillsammans genom tron 

på att framtiden går att 
utveckla och förbättra.

Förebyggande 
insatser barn och 
unga
För att jobba med ett so-

cialt hållbart Falköping 
behöver det hälsofräm-

jande och förebyggande 

arbetet fokuseras. 

Orosanmälningarna till socialtjänsten och barnplace-
ringarna har ökat under fl era år och trenden fortsät-

ter även under år 2022. Parallellt går det att se en 

oroande situation i skolan där fyra av tio åttondeklas-
sare i nuläget inte har behörighet till gymnasiet. Det 

fi nns fortfarande en situation av trångboddhet inom 

skolor och förskolor i centralorten vilket utmanar 
möjligheten till att möta alla elevers behov. I den 

senaste enkäten Lokal uppföljning av ungdomspo-

litiken (LUPP) från hösten år 2021 synliggörs det 
att unga tjejer och killar skattar sitt mående sämre 

jämfört med tidigare år, där stress och nedstämdhet 

är vanligt förekommande. 

Flera verksamheter har under året fortsatt stärkt upp 
sitt barnrättsarbete. En kommunövergripande hand-

lingsplan för implementering av barnkonventionen 

är framtagen och börjar gälla i september år 2022. 
Det fi nns beslut om att alla tjänsteutlåtanden där 

barn berörs ska innehålla barnkonsekvensanalyser. 

Stödmaterial är under framtagande. 

Arbetet som syftar till att stärka samverkan mellan 
skola och socialtjänst har fortsatt. Syftet är att fl er 

förebyggande insatser ska kunna identifi eras och 

genomföras i ett tidigt skede, så att barn får bättre 
förutsättningar till en god psykisk och fysisk hälsa 

och därmed kan klara av sin skolgång. Förhopp-

ningen är även att antalet barn som placeras utanför 
det egna hemmet ska minska. Grunden i samverkan 

handlar om tätare dialog mellan olika yrkeskatego-

rier för att tidigare kunna ge barnet/eleven och dess 
familj rätt stöd. Ett projekt mellan förvaltningarna 

som går under namnet KRAFT påbörjas under hösten 

år 2022. Inom ramen för insatsen ges hela familjen 
runtomkring barnet stöd i form av funktionell famil-

jeterapi, det är en evidensbaserad metod vars syfte är 

att förbättra relationer och kommunikation i familjen. 
Samtidigt ges barnets/ungdomens skolgång i en 

särskild undervisningsgrupp i Ranlidens lokaler.

Den andra delen av samverkan handlar om konsulta-

tionsteam på socialförvaltningen. Varje förskola och 

skola har kontaktpersoner på socialtjänstens barn- 
och ungdomsenhet för att kunna fråga om oro kring 

ett barn. I denna del pågår ett arbete för att se över 

vilka förebyggande och icke-biståndsbedömda insat-
ser kommunen kan erbjuda i ett tidigt skede. Utöver 

samverkan över förvaltningsgränser pågår även ett 

arbete för att stärka samverkan internt på socialför-
valtningen, samt för att förkorta utredningstiden för 

barnavårdsärenden – allt för att ge ett bättre och mer 

samlat stöd till individen.
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Språkutvecklingsprojektet Läsglädje är ett samarbete 
mellan skola och bibliotek, där 75 barn i åldrarna 7-9 

år under sommaren har haft möjlighet till att utveckla 

sin läskompetens på ett lustfyllt och roligt sätt. 
Barnen har fått läsa själva, ha högläsning, samtala 

om böckerna och vara med i ett spännande läsmyste-

rium. Genom projektet har barnen lärt känna biblio-
teket och lärt sig hur man lånar böcker. Projektet har 

genomförts på Falköpings bibliotek, Centralskolan, 

Kinnarps bibliotek samt Gustaf Dalénskolan. 

Ett utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd har 

pågått under året med syfte att skapa en röd tråd i 

befi ntligt föräldraskapsstöd i Falköpings kommun, 
så att insatser erbjuds föräldrar genom hela barnets 

uppväxt samt når föräldrar från olika kulturer. Älla-

gatan har gemensamt med etniska föreningar och 
Connect genomfört fl era gruppträffar i Föräldraskap 

i Sverige (FÖS), ett samhällsorienterande program 

som består av fem träffar för utrikesfödda föräldrar 
med barn 0-18 år. Personal har utbildats och hål-

lit gruppträffar i föräldraskapsstödsprogrammet 

ABC vars syfte är att främja barns utveckling genom 
att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Ett 

föräldraskapsstödsprogram för tonåringar, Älskade 

förbannade tonåring, har nyligen startats upp. Det 
fi nns ett fortsatt utvecklingsarbete att göra för att nå 

ännu fl er föräldrar med föräldrastödjande insatser 

och anpassa stödet så att det fyller det behov föräld-
rar har.

Det är människorna som skapar ett 
hållbart samhälle
När människor ges möjlighet att vara med och ha in-
fl ytande bidrar det till ett mer hållbart samhälle. Det 

är viktigt att ge plats för olika perspektiv och olikhe-

ter för att bygga och skapa ett tolerant samt inklude-
rande samhälle. Kommunens arbete med inkludering 

och delaktighet är i behov av fortsatt utveckling. I 

enkäten från LUPP framkommer det att  ungas upple-
velse att kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen 

har minskat på fl era fronter. Färre svarar att de är in-

tresserade av politik och samhällsfrågor jämfört med 
år 2018, samtidigt som en tydligt lägre andel svarar 

att de vill vara med och påverka i kommunen. 

Färre unga är föreningsaktiva än före pandemin. 
Däremot syns en återhämtning i antalet mötesplatser 

som kommunen kunnat erbjuda och besökssiffrorna 

på fritidsverksamheter fortsätter att stiga. Det märks 
bland annat på bibliotek, i simhall och på kultureve-

nemang som erbjuds. Familjelördag, ett kultur- och 

fritidsarrangemang som är gratis och öppet för alla, 
lockade 650 deltagare vid senaste tillfället och är 

tillbaka på liknande deltagarantal som innan covid-

pandemin. Under de Familjelördagar som varit under 
året har deltagarna kunnat ta del av dans, musik, 

teater, idrottsaktiviteter och mycket annat. Kultur 

på bygdegårdar har varit ett uppskattat inslag med 
föreställningar och workshops på fl era landsorter. 

Även arbetet med att föra dialoger har underlättats av 

möjligheten att ses fysiskt, exempelvis kan kostav-
delningen kontinuerligt involvera unga i skolornas 

kostråd.  

Under året har antalet frivilliga som söker sig till 

volontärsverksamheten Agera Mera ökat. Dels 
har många velat engagera sig utifrån situationen i 

Ukraina. Dels fi nns det föräldrar som vill engagera 

sig och hjälpa till med skolavslutningar. I Språkvän, 
som är en del av Agera Mera, har det uppstått en kö 

av fl ertalet nyanlända som söker någon att prata och 

lära sig svenska med. 

Trygghet
Falköpings kommun har som ambition att skapa 

trygghet genom relationsskapande och möten mellan 
människor. Ett utkast till en strategi för trygghet är 

framtagen som fokuserar på att stärka skyddsfaktorer 

såsom anknytning till familjen, till skola och till sitt 
närområde. Genom arbete inom dessa områden kan 

riskfaktorer som brott, psykisk hälsa eller våld und-

vikas. Inom effektiv samordning för trygghet (EST), 
som handlar om att hantera otrygga situationer, har 

kommunen under året inrättat en styrgrupp med 

representanter från kommunledningsgruppen. EST 
är tänkt att initiera orsaksanalyser och insatser när 

en otrygg situation uppstår, men också fungera som 

styrgrupp för förebyggande trygghetsarbete på sikt.

Områdesbaserat arbetssätt
Områdesbaserat arbete handlar om att kommunala 

verksamheter, bostadsbolag, näringsliv, polis och 

civilsamhälle arbetar tillsammans med att skapa 
trygghet genom bland annat mötesplatser och 

aktiviteter. Under år 2022 har det områdesbase-
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rade arbetet förstärkts i Falköpings centralort och i 
tätorterna i kommunen. Exempelvis har ett projekt 

om stärkt social sammanhållning i Dotorpsområdet 

påbörjats, som är ett samarbete mellan Falköpings 
kommun och Falköpings Hyresbostäder AB. Fritids-

ledare inom öppen ungdomsverksamhet har under 

året fått ett områdesutvecklande uppdrag och jobbat 
på orter som Floby och Stenstorp. I samarbete med 

föreningar på Dotorpsområdet är värdar/aktivitetsle-

dare anställda för att närvara vid matcher och hålla i 
aktiviteter ihop med barn och unga.

Fullföljda studier och etablering på 
arbetsmarknaden
Fullföljda studier

Förvaltningarnas arbete inom grundskola, gym-
nasieskola, kommunala vuxenutbildningen, 

uppdrags¬utbildning och eftergymnasiala ut-

bildningar kommer vara betydande för framtida 
kompetensförsörjning. En hållbar etablering på 

arbetsmarknaden säkras genom fullföljda studier 

och förvaltningarnas ambition är att öka behörighet 
till gymnasieskola och minska andel avbrott samt 

icke-godkända betyg med målet att få alla elever att 

slutföra sin utbildning. 

Måluppfyllelsen för Ållebergsgymnasiets nationella 
program avseende betygspoäng har under de tre 

senaste åren varit stabil, 14.73 (2020), 14,72 (2021) 

och 15,03 (2022). 

Det senaste året har 85 % av eleverna nått en gym-

nasieexamen. Bland de elever som läser högskole-

förberedande program är siffrorna något högre (90 
%). Betygspoängen för samtliga nationella program 

har legat relativt konstant under de senaste fem åren 

med en liten ökning år 2022. Där betygspoängen i 
de högskoleförberedande programmen ökat något 

samtidig som de yrkesförberedande har minskat. 

Detta kan till viss del tillskrivas distansstudierna, i 
samband med pandemin, som gynnade de teoretiska 

kurserna mer än de praktiska. 

Måluppfyllelsen för grundskolan åk 9 hämtade sig 

under våren. Vid julbetyget år 2021 återgick resultat 
i åk 9 till tidigare låga nivåer. I dialog med rektorer 

utifrån varje enskild skolenhets resultat synliggjordes 

det att ett fl ertal elever endast hade några få delar 

kvar för att nå behörighet till gymnasiet. Måluppfyl-
lelsen för åk 9 nådde därför till slut upp till 82 % efter 

avslutad grundskola samt lovskola år 2022. Lovsko-

lan innebär en möjlighet att läsa upp enskilda ämnen 
under sommarlovet och skapar förutsättningar för 

ytterligare elever att nå gymnasiebehörighet. 

ANDEL ELEVER I ÅK 9 SOM ÄR BEHÖRIGA TILL NATIONELLT PROGRAM 

Jämförelse över tid mellan åren 2005-2022. * år 2021 och 2022 efter 
lovskolan på sommaren.

Resultaten för åk 7 och åk 8 ligger fortsatt lägre än 

tidigare år, även vid terminsbetyget i juni. Den or-
saksanalys som genomfördes med rektorerna under 

våren lyfte fram några viktiga faktorer för att bryta 

trenden. En faktor är rekrytering, att kunna rekrytera 
kompetent utbildad personal, men även att bibehålla 

de som redan arbetar i verksamheten. En annan 

faktor är att fortsätta stärka undervisningen genom 
att arbeta i kollegiala nätverk. Detta för att bidra till 

ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan kommu-

nens enheter. Sist men inte minst lyfter rektorerna 
behovet av en stark fungerande elevhälsa, då man ser 

att behoven hos eleverna är många och varierande. 

Under kommande läsår genomförs en utbildning för 
personalen från förskolan till gymnasiet kring hur det 

förebyggande och främjande barn- och elevhälsoar-

betet ska stärkas. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans 
med kompetens- och arbetslivsförvaltningen en fort-

skridande samverkan med fokus på fullföljda studier. 

En av utvecklingspunkterna gäller gruppen ungdo-
mar 16-20 år som varken arbetar eller studerar, de 

som faller under Kommunens aktivitetsansvar (KAA). 

En gemensam aktivitetsplan är framtagen och fl era 
processer pågår, uppföljning sker löpande.
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Fullföljda studier är av stor vikt för individens möjlig-

het att stegförfl ytta sig mot arbete och/eller fortsatta 
studier. Falköpings kommun ansvarar för arbets-

marknadsenheten (AME), vuxenutbildning (VUX), 

uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar 
vilket är betydande för individens möjlighet för att 

stärka sin plats på arbetsmarknaden.

Under det första halvåret 2022 har 1 083 elever varit 
inskrivna inom kompetens- och arbetsmarknadsför-

valtningens vuxenutbildning i egen regi, vilket är en 

minskning i jämförelse med åren 2019-2021. Över tid 
kan det ses som ett trendskifte med färre deltagare 

men det är för tidigt att se det som defi nitivt. Det är 

även för tidigt att prognostisera vad färre deltagare 
innebär och vilka dess konsekvenser är för verksam-

heten. 

I samband ett lägre antal inskrivna kursdeltagare 

synliggörs det även för detta delår att antalet avbrott 
som sker fortfarande är relativt högt. Under det 

första halvåret år 2022 har avbrotten ökat inom de 

tre pedagogiska verksamheterna: Allmänna ämnen, 
Svenska för invandrare (SFI) och Gymnasiala yrkes-

utbildningarna (YRK). Avbrotten kan vara ett uttryck 

för att målgruppen i sig inte klarar eller vill slutföra 
sina studier på samma sätt som tidigare år. Eller att 

yttre omständigheter, som pandemin och trycket på 

arbetsmarknaden, gör att eleven väljer att göra ett 
avbrott av sina studier. Avbrott till förmån för arbete 

har ökat sedan ett år tillbaka, där den idag starka 

arbetsmarknaden bidrar till ökningen. Många elever 
studerar även samtidigt som de arbetar och i takt 

med bland annat infl ation samt ökade råvarupriser 

kan det vara ekonomiskt utmanande för elever att 
fortsätta sina studier. Däremot är det svårt att på-

verka dessa avbrott då det inte går att säga defi nitivt 

varför eleven inte fullföljer sina studier.

Fullföljda studier mäts bland annat med betyg och 
genomströmning genom det antal betyg som är 

satta i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare. 

I jämförelse mellan åren 2021 och 2022 första sex 
månader har andelen satta betyg ökat, från 43 % 

till 52 %. Samtidigt har andelen med icke-godkända 

betyg minskat.

Etablering på arbetsmarknaden
Kommuninvånarens möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden är avgörande för ett socialt hållbart 

samhälle och ett gott liv för kommunens individer. 
Med utbildning och möjlighet till egen försörjning 

kommer även en mer jämlik hälsa vilket har en stor 

betydelse för såväl samhällsutveckling som för att 
kunna bryta sociala strukturer med risk för utanför-

skap. 

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Falköpings 
kommun, tillsammans med att arbetsmarknaden 

blir starkare och återhämtar sig efter covidpande-

min. Antalet inskrivna i Arbetsmarknadsenhetens 
(AME) arbetsmarknadscenter inklusive Europeiska 

socialfonden (ESF)-projektet En plattform för alla 

har ökat i jämförelse med augusti år 2021 och ligger 
för närvarande i likhet med tidigare år. Däremot har 

antalet utskrivningar som skett under årets första 

sex månader inte återhämtat sig till samma nivåer 
som före pandemin. Deltagare befi nner sig längre tid 

inom verksamheterna idag och registrerade aktivi-

teter visar också ett förändrat mönster jämfört med 
föregående år. 

Vid delårsrapporten per april år 2022 framkom 

kvalitetsbrister i AME:s statistik. Sedan dess har 

en genomlysning av deltagardata och hantering av 
statistik gjorts, vilket stärker kvaliteten och utfallet 

för statistiken inom AME. I framtiden kommer detta 

utvecklingsarbete även komma till nytta för att göra 
analyser för att förstå kopplingar mellan ekonomiskt 

bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. 

Ekonomiskt bistånd
Inom mål 1 följs indikatorer för antal hushåll med 

ekonomiskt bistånd samt antalet biståndsmottagare. 

En person som står i behov av ekonomiskt bistånd 
riskerar att hamna i ett förstärkt utanförskap med 

försämrad livskvalitet samt ökade kostnader för sam-

hället. Enligt Socialstyrelsen räknas 10 månader eller 
mer som ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd 

och Falköping ligger på en hög nivå av långvarigt 

biståndsbehov. Likt delårsrapporten i april år 2022 
ses en minskning av antalet hushåll som är i behov 

av ekonomiskt bistånd. Diagrammet visar en posi-

tiv nedåtgående trend av antal hushåll som erhåller 
försörjningsstöd mellan åren 2020-2022. 
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Sammanfattning 
Det fi nns fl era oroväckande trender inom 
social hållbarhet: en hög andel barn som lever i 

ekonomiskt bistånd, grupper som står långt från 

arbetsmarknaden, ökande orosanmälningar, 
minskad upplevelse av infl ytande och en 

ökad andel elever som inte har godkända 

betyg och behörighet för gymnasiet. Det går 
samtidigt att notera positiva drag såsom 

minskad arbetslöshet och en viss återhämtning 

i relationer efter pandemin när människor 
återvänder till mötesplatser. Kommunen gör 

sammantaget mycket för att möta utmaningarna 

i alltifrån arbetsmarknadsinsatser till åtgärder 
för fullföljda studier. Ett viktigt arbete är den 

samverkan som sker kring barn och unga 

som varit eller riskerar att bli placerade, där 
hela familjen får stöd. Konsultationsteam på 

socialtjänsten och föräldraskapsstöd är insatser 

som syftar till att fånga upp och stötta i ett 
ännu tidigare skede. Samtidigt fi nns ett fortsatt 

behov av att jobba med frågorna. Insatser 

och arbetsprocesser behöver utvecklas för 
att bryta behovet av ekonomiskt bistånd och 

få fl er i arbete. Falköpings kommun behöver 

fortsätta att stärka främjande insatser för att 
fånga upp barn och familjer samt fortsätta 

intensifi era arbetet med dialog och inkluderande 

mötesplatser i efterdyningarna av covid 19. 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLER FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Barn som lever i hushåll med behov av ekonomiskt 

bistånd växer upp i en ekonomisk utsatthet. Detta 

kan, utöver den materiella standarden, även påverka 
barnets skolresultat, hälsa och trygghet. I början av 

år 2022 uppmärksammades det att andelen barn 

som lever i hushåll med behov av ekonomiskt bi-
stånd var på en fortsatt hög nivå. För delåret augusti 

år 2022 visas en förbättring, här sjunker även trenden 

för antal biståndsmottagare (samtliga i hushållet 
inklusive barn under 18 år) samt antal barn som 

lever i ett hushåll med ekonomiskt bistånd. Det kan 

till viss del härledas till den stärkta arbetsmarknaden 
och sjunkande arbetslösheten i Falköping. Föränd-

rade regler kring bostadsbidrag för barnfamiljer och 

förstärkt a-kassa är faktorer som också påverkar utfal-
let av hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd.
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Skapa förutsättningar för ett 
attraktivare Falköping

Falköpings 
kommun ska 
vara en bra plats 
att bo, verka och 
leva på - en plats 
där medborgarna 
känner stolthet
Falköpings kommun 

ska upplevas som en 

drivande kommun 
som ligger i framkant 

avseende skolutveckling. 

Dessutom ska arbetssö-
kande uppleva att jobben 

de längtar till fi nns i Falköping.

Skolorna är idag på många ställen mycket trångbod-

da. Det arbetas vidare med att fi nna lösningar för att 
skapa så bra skolförutsättningar som möjligt i väntan 

på att Platåskolan ska kunna färdigställas. Försening-

en av Platåskolan påverkar byggprocesser och planen 
för ny skolorganisation. 

Under året har det genomförts åtgärder vid den 

tillfälliga högstadieskolan, Högstadium Centrum, för 

att anpassa lokalerna för att åstadkomma en ökad 
trygghet och studiero. Viss ombyggnation har gjorts 

och en ny modul har införskaffats. Detta ska minska 

trångboddheten och öka möjligheter till vuxnas 
synlighet. 

Under pandemin utökades det digitala utbudet för 

att på så sätt tillgängliggöra kultur, upplevelser och 

kunskap till invånarna och besökare som egentligen 
velat besöka verksamheterna. När verksamheterna 

nu återgår till mer normala förutsättningar bidrar 

digitala hjälpmedlen till att förmera besökarnas möj-
ligheter till att ta del av konst, kulturarv och fritidsak-

tiviteter. 

En uppdatering av skyltar till kommunens fornläm-
ningar gör det möjligt att på vissa platser ta del av 

information både via fi lm, högläsning och på andra 
språk. De som är intresserade av Falköping och 

Falbygdens historia kan numera utforska och lära 

sig mer genom ljudberättelser i form av Storyspots, 
antingen genom att lyssna hemma eller ta sig till 

de platser där berättelserna utspelar sig. Det är ett 

framgångsrikt sätt att använda digitaliseringen på 
eftersom det ökar upplevelsen för besökaren utan att 

kräva mer tid av verksamheten.

Under sommaren har fl era evenemang, idrottsläger 
och turnerande aktiviteter genomförts runt om i kom-

munen för invånare och besökare. Flera besöksmål 

och mötesplatser såsom Ekehagens forntidsby och 
Odenbadet vittnar om positiva besöks- och bok-

ningsnivåer. Museets besökssiffror är de näst högsta 

jämfört med 10 år tillbaka i tid, varav 40 % utgörs av 
barn.

Inom ramen för Tagga lov har över 2 000 sommar-

lovsdeltagare samlats under en nioveckors period 

och genomfört aktiviteter som våffeldagar, cirkus-
workshops, dans, pyssel, bad och vattenkrig. Genom 

lovverksamheten nås barn och föräldrar som är i Fal-

köping på sommaren. De har skapat mening för barn 
och unga och ger en identitet till kommunen genom 

att skapa positiva sammanhang.

Evenemang och turnerande aktiviteter ses som en 

bra metod för medborgardialog och kunskapssprid-
ning, ett sätt att väcka samhällsengagemang och 

skapa möten mellan människor, vilket främjar ett 

inkluderande samhälle med aktiva invånare. Här kan 
det vara av vikt att få kommunövergripande förslag 

på inriktningar/fokusområden för att lättare kunna 

samordna insatser mellan förvaltningar och tydlig-
göra vilka kommande arbeten/evenemang som bör 

genomföras. Detta skulle också kunna underlätta 

arbetet med att följa upp effekter.

Värdeskapande stads- och 
landsbygdsmiljöer
Falköpings kommun vill stärka attraktiviteten genom 
att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 

därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg 

och inspirerande miljö med mötesplatser. Ny bloms-
terplan för år 2022 har tagits fram och verkställts un-

der sommaren.  Riktade insatser har gjorts mot ytter-

tätorter med bland annat utsättning av blomsterträd. 
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Detta innebär ett nytt sätt att skapa attraktiva miljöer 
för invånare och en större attraktionskraft till det of-

fentliga rummet. Tidigare har blomsterplanteringarna 

runt omkring i kommunen fått en positiv respons 
via, bland annat, kommunens Facebook-sida och 

synpunktshanteringssystemet DF-respons. Blomster-

planen syftar till att ha ett gemensamt gestaltningsut-
tryck som kan varieras från år till år i såväl Falköpings 

centralort som i övriga tätorter i kommunen. 

Arbetet med att ta fram en ny grönstrukturplan fort-
sätter och målsättningen är att den ska vara fram-

tagen till slutet av år 2022. Grönstrukturplanen ska 

vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 
kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering 

av tätbebyggelse. En konsult har upphandlats, som 

under sommaren genomfört en inventering av alla 
ytor som ingår i planen. En annan konsult har fått 

uppdraget att skriva den nya grönstrukturplanen.

Genomförandet av första etappen i projektet  Utveck-

ling av stadskärnan har påbörjats under augusti och 
beräknas vara klar under november år 2022. Inom 

ramen för projektet har ungdomar fått vara med och 

påverka hur Köttorget ska gestaltas. Det är en bra 
metod för att bjuda in till andra perspektiv och verka 

för ungdomars infl ytande.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är en förut-

sättning för ett socialt hållbart samhälle men även 
för ett attraktivt Falköping. Det nya bostadsområdet 

på Fåraberget, etapp 2B, som påbörjades under år 

2021 har under våren färdigställts vad det gäller 
infrastrukturen. Det som återstår är asfaltläggning 

som kommer att ske underdet gällande året. Etappen 

innehåller cirka 40 småhustomter, fl erbostadshus 
och en förskola. Nu är majoriteten av tomterna redo 

för försäljning. 

Inom stadsdelen Fåraberget har kommunstyrelsen 

erbjudit markanvisning till en av aktörerna som läm-
nat en intresseanmälan för kvarteret Kulingen och 

Stormen. Det inkomna förslaget möjliggör byggna-

tion av hyresrätter. Fyra detaljplaner har antagits och 
fått laga kraft som bland annat innebär en förtätning 

centralt i både Falköping och Floby.

Klimatsmart kommun med goda och 
hållbara kommunikationer samt utbyggd 
infrastruktur 
Falköpings kommun strävar efter att underlätta för 

kommunens invånare att göra hållbara val i vardagen 

genom energirådgivning till företag och privatperso-
ner samt med aktiviteter riktade till allmänheten om 

klimat. 

Ett sätt att underlätta för invånarna är genom att 
säkerställa och förbättra kollektivtrafi ken. I mitten 

av juni förlängdes busslinje tre för att utöka tillgäng-

ligheten, framförallt till Ålleberg center. Brist på 
tillgänglighet till kollektivtrafi k kan bland annat leda 

till att ungdomar avstår från att delta i fritidsaktivi-

teter. I resultatet av LUPP-enkäten år 2021 uppger 
ungdomar som bor på landsbygden hinder som har 

med avstånd eller kollektivtrafi k att göra. Till skillnad 

från ungdomar i staden känner ungdomar på lands-
bygden i  högre utsträckning igen sig i påståendet 

att ”det fi nns saker att göra men jag kan inte ta mig 

dit”. En dialog förs kontinuerligt med Västtrafi k, både 
genom Falköpings kommun som enskild aktör och 

genom Skaraborgs kommunalförbund. 

Bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 

har sökts och erhållits från Länsstyrelsen. Bidraget 
ska användas för att bygga nya våtmarker i Vart-

ofta. Våtmarken ska hantera dagvatten från Vartofta 

samhälle och är en del av projektet med reinveste-
ring i VA-nätet samt upprustning av samhället inför 

förändrat klimat. 

Klimatstrategi 2021-2030 anger en tydlig riktning för 

hela den kommunala organisationen med målsätt-
ningen/ambitionen att Falköpings kommun både 

som organisation och geografi sk yta ska vara fossilfri 

år 2030. Ett viktigt steg för en fossilfri framtid är en 
konvertering av kommunens byggnader till fossilfri 

uppvärmning. Idag återstår endast nio fastigheter att 

konvertera. Lösningar för hur resterande fastigheter 
ska konverteras pågår. Närmast är Odensbergssko-

lan, som beräknas ha nått en lösning under våren år 

2023.
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Sammanfattning
Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av 
långsiktiga processer och behov av samverkan. 

Falköpings kommun har fortsatt det strategiska 

arbetet med utveckling av infrastruktur, kommu-
nikationsmöjligheter, attraktiva skol-samt boen-

demiljöer. Arbete pågår också med att försköna 

stads- och landsbygdsmiljöer.

Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår 
bidrar till att stärka måluppfyllelsen. Utmaningar 

ses i att den planerade skolorganisationen 

påverkas och försenas i väntan på att Platåsko-
lan ska kunna färdigställas. Skolorna är idag på 

många ställen mycket trångbodda.  Fler beslut i 

olika frågor behövs för att kunna vidta de åtgär-
der som krävs för ett fossilfritt Falköping. Den 

kommande trafi kstrategin ses som ett steg i rätt 

riktning. 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

Framtagande av trafi kstrategin för kommunen är i 
sitt slutskede. Strategin har varit ute på remiss och 

ska upp för politiskt beslut i kommunfullmäktige i 

september år 2022. Efter att strategin är antagen ska 
en plan tas fram för att initiera arbetet med att verk-

ställa strategin. I denna trafi kstrategi, som har bäring 

mot den kommande klimatstrategin för kommunen, 
kommer vissa förutsättningar för en konvertering 

av kommunens fordonspark till fossilfri drivning att 

anges. 

Svårigheter ses med att kunna vidta vissa åtgärder 

som krävs för ett fossilfritt Falköping utan ytterligare 

beslut i olika frågor. Viktigt är att dessa beslut fattas 
löpande från och med nu, om alla konverteringar ska 

hinnas med innan år 2030.
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Skapa förutsättningar för ett 
näringsliv som utvecklas

Falköping – en 
drivande aktör
Falköpings kommun ska 

vara och upplevas som 
en kreativ och drivande 

kommun som skapar 

goda förutsättningar för 
såväl nya etableringar 

som befi ntliga företag i 

både stad och på lands-
bygd.

Bibehålla 
och utveckla 
kommunens 

bemötande och servicekvalitet
Det pågår aktiva interna processer och analyser 

för att tillgodose en långsiktig plan- och markre-
serv. Bland annat har en dimensioneringsanalys av 

markbehov för extern handel genomförts. Falköpings 

kommun har verkställt strategiska markköp och ser 
över riktningen på kommande planarbeten. Behovet 

av mark för nya etableringar ses fortfarande som 

stort och ny detaljplanerad mark behöver tas fram 
och fi nnas till försäljning snarast möjligt. 

Stimulera företagande och matcha 
kompetens
Ansvaret för kommunens reviderade arbetsmark-

nadsstrategi vilar främst på kompetens- och arbets-

livsnämnden och dess förvaltning. Stöd ska ges 
av samtliga verksamheter i den övriga kommunala 

organisationen för att få fl er i egen försörjning. 

För att så många som möjligt ska nå egen försörj-

ning krävs inte bara matchande utbildningsutbud 
och en arbetsmarknadspolitik som skapar förutsätt-

ningar för den enskilde. Det behövs även en god 

samverkan mellan kommunens verksamheter och 
med externa parter. Matchningsprocessen går från 

två håll och det är viktigt att engagera arbetsgivare 

inom såväl offentlig sektor som näringsliv för att på 
bästa sätt skapa förutsättningar för de individer som 

står längre ifrån arbetslivet. Ett upparbetat och på-

gående samarbete gällande näringslivet sker mellan 
kompetens- och arbetslivsnämnden och kommunsty-

relsen. Som en fortsättning av den behovskartlägg-

ning som genomfördes under år 2021 inom ramen 
för nämnda näringslivssamverkan, har ett tiotal före-

tag i kommunen intervjuats för en fördjupad kompe-

tensinhämtning gällande behov. Processen fortsätter 
under resterande år 2022.

Placeringar av individer för att hjälpa dem att närma 

sig arbetsmarknaden sker framförallt i verksamhe-
ter under barn- och utbildningsnämnden, tekniska 

nämnden och socialnämnden. Det är i samverkan 

med kommunens övriga verksamheter som fram-
gång sker gällande såväl subventionerade anställ-

ningar som arbetsträning och praktikplaceringar. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har tillsammans 

med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämn-
den utarbetat en strukturerad samverkan för att bidra 

till målet om fl er till arbete och färre personer i behov 

av ekonomiskt bistånd. En identifi erad möjlighet är 
att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att 

knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget 

nytt, men en outvecklad del i Falköpings kommun. 
Under åren 2022-2024 ska de tre nämnderna gemen-

samt arbeta med konceptet Gröna jobb som innebär 

riktade subventionerade anställningar samtidigt som 
individen får aktiv coachning av arbetsmarknadskon-

sulent. 

Samtidigt är det av stor vikt att motivera arbetsgivare 

att stärka sitt sociala engagemang och ansvar för 
att jämna ut siffrorna gällande arbetslöshet och det 

utanförskap som det kan medföra. Kommunens verk-

samhet behöver erbjuda ett matchande utbildnings-
utbud och lämpliga arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der, men det krävs också att arbetsgivare är villiga att 

ta emot elever/praktikanter samt vågar nyanställa. 
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Sammanfattning och målbedömning
Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en 
aktiv och stöttande part i näringslivet utveckling 

i pandemins efterspel. Det lokala näringslivet, 

besöksnäringen och kultursektorn har påverkats 
olika mycket och ett nytt nuläge kommer växa 

fram gällande arbetsmarknad, kompetensbehov, 

arbetslöshet och samverkansbehov.

Samverkan mellan alla kommunens verksamheter 
behöver utvecklas för att målet i den reviderade 

arbetsmarknadsstrategin ska nås. Syftet med 

en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa 
bättre förutsättningar för kommunens medbor-

gare att komma i arbete och delaktighet istället 

för arbetslöshet och utanförskap. En långsiktig 
effekt förväntas därför vara ett minskat behov 

av försörjningsstöd. Sett till matchning ur ett 

arbetsmarknadspolitiskt perspektiv så fl aggas det 
att Falköpings kommuns bidrag till ett näringsliv 

som utvecklas är svagare idag än för ett par år 

sedan. Nationell styrning av bland annat remit-
teringar från Arbetsförmedlingen påverkar hur 

målgruppen ser ut, och leder till  att kommunens 

direkta fokus bör läggas lite mer på individens 
utveckling framför näringslivets utveckling. Detta 

för att stärka Falköpings kommuns riktning mot 

social hållbarhet och acceptera att en god match-
ning mellan personer med ekonomiskt bistånd 

och näringslivet är en långsiktig process. 

Satsningen att göra Falköping till ett logistikcen-

trum har lyckats väl. Det är idag ett aktivt område 
med mycket trafi k som förväntas öka framöver i 

takt med fortsatta satsningar från både kommu-

nen och privata aktörer. 
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Infrastruktur som möjliggör etableringar
Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 

vid västra stambanan och en god infrastruktur, som 
ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings 

attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logistik-

utveckling och nyetableringar samt stärker befi ntligt 
näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå 

påverkar utvecklingen av företagande. 

Skaraborg Logistic Center (SLC) på Marjarp har 
sedan tidigare beslut om att utvidgas med ny över-

lämningsbangård. Tillsammans med JULA har kom-

munstyrelsen planerat för nybyggnation och fört för-
handlingar kring ny markförsäljning och planeringen 

för ytterligare spåranslutningar fortgår.  Efterfrågan 

på godstransporter och logistiska lösningar är stor, 
vilket också ökar kraven på fortsatt utveckling av SLC. 
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Kommunens organisation ska 
vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna 
är till för 
kommuninvånarna
Kommunen ska vara en 
väl fungerande servi-

ceorganisation, med 

myndighetsansvar, till 
Falköpings kommuns 

invånare. Uppdraget är 

att skapa goda förutsätt-
ningar för att utveckla 

och tillhandahålla 

service och tjänster med 
hög kvalitet och bra 

bemötande, som utgår 

från helheten och förenklar varda-gen för kommunin-
vånarna och dem som kommunen är till för.

För att följa upp hur invånarna uppfattar kom-

munens verksamheter genomförs brukarenkäter, 

kundundersökningar och brukardialoger. Kommu-
nens synpunkts- och klagomålshantering är ett annat 

verktyg för att fånga upp förbättringsbehov som 

kommuninvånarna ser i verksamheterna. Resultat av 
undersökningar och synpunkter kommenteras och 

analyseras i samband med årsredovisningen.

En lärande och utvecklande verksamhet
Kommunens organisation ska genom tillitsstyr-

ning balansera behovet av kontroll med förtroende 

för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och 
erfarenhet. Arbete fortgår med att bygga kunskap 

och förståelse bland organisationens chefer och 

medar-betare om tillitsbaserad ledning och styrning. 
Kopp-lat till detta pågår också arbete med att ta fram 

verktyg som stöd för chefer att göra omställningen. I 

fokus är att göra tillitsbaserad styrning praktisk och 
konkret – att formulera hur den styrningen ser ut. 

Parallellt med arbetet inom tjänstepersonsorganisa-

tionen pågår även arbetet med tillitsbaserad styrning 
för förtroendevalda. 

Genom dialog och delaktighet kan politiker, chefer 

och medarbetare gemensamt medverka till att skapa 

en god arbetsmiljö och en effektiv verksam-het med 
god kvalitet. 

En utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

sker från och med september år 2022, då IT-stödet 
Opus införs. Opus är ett system som cheferna ska 

arbeta i, med stöd av HR-avdelningen. Arbetsmiljöut-

bildning för chefer och skyddsombud har genomförts 
med fysiska utbildningstillfällen. 

Arbetsmiljöenkäten som kommunens chefer svarade 

på i mars år 2022 är nu analyserad och har gett en 

bra överblick över vilket stöd och insatser cheferna 
behöver. Resultatet tydliggör att vi ska fort-sätta 

arbetet med att stärka friskfaktorerna för chefernas 

hållbarhet i yrkesrollen bland annat genom ökat 
chefsstöd och en levande dialog kring tillitsbaserat 

ledarskap i vardagen.

Internt klimatansvar
Flerårsplanen tydliggör att kommunen ska ha ett 

aktivt klimat- och energiarbete i syfte att skapa en 

god livskvalitet för framtidens invånare. Kommunen 
ska genom sina investeringar, inköp och upphand-

lingar minska sitt klimatavtryck och därmed öka sitt 

miljöansvar. 

Nämndernas verksamhetsrapporter ger olika exem-
pel på aktiviteter inom fastställda fokusområden 

i klimatarbetet. Till exempel är minskad klimatpå-

verkan en viktig faktor vid upphandling av varor av 
olika slag. Andra exempel är att ett förslag till en 

övergripande klimatstyrande mötes- och resepolicy 

tagits fram. Under våren skickades den på remiss till 
kommunens nämnder och politiskt beslut väntas i 

september år 2022. 

På kommunövergripande nivå har även en utredning 

(inklusive nulägesbeskrivning, attitydmätning och 
analys av medarbetarnas resvanor) gjorts för att kun-

na ta fram ett förslag till en förändrad transportpool. 

Resultatet har blivit att transportpoolen utvidgats 
med el-cyklar och vanliga cyklar. En bidragsansökan 

ska lämnas till Länsstyrelsens investeringsstöd Kli-

matklivet gällande bidrag till att bygga ett cykelgarage 
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i anslutning till stadshuset. Nästa steg handlar om 
utfasning av fossila bränslen inom fordonsfl ottan. 

Som en del av klimatanpassningsarbetet är det 

viktigt att förstå vilka effekter skyfall och översväm-
ningar kan få på olika platser och funktioner inom 

kommunen. Därför har en projektplan tagits fram 

och konsultstöd kommer att upphandlas under hös-
ten 2022. 

Processbaserat arbetssätt som stärker 
verksamheternas kvalitet
Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer målupp-
fyllelsen och identifi erar utvecklingsområden utifrån 

såväl invånarnas behov och förväntningar, som 

lagställda krav och verksamheternas uppdrag. 

Flera förvaltningar går mot att arbeta processbase-

rat, inte minst i processer som är gemensamma för 
verksamheter eller förvaltningar. Jämfört med några 

år tillbaka märks det tydligt att olika förvaltning-ar/

nämnder samarbetar mer för att arbeta med gemen-
samma uppdrag eller problem. Det kan även gälla 

processer där arbete sker i samverkan med andra 

organisationer. Det konstateras att det ibland fi nns 
en risk för att alla inväntar varandra inom områden 

där fl era är ansvariga. Behov fi nns då att utse en part 

som är sammankallande och som har ansvar för att 
hålla ihop arbetet, för att det systematiska förbätt-

ringsarbetet inte ska stanna upp.

Planering och uppföljning av verksamheterna sker i 
allt större utsträckning dialogbaserat. Detta arbets-

sätt håller på att formas och den dialogbaserade 

uppföljningen behöver utvecklas ytterligare. Ett led i 
det arbetet är erfarenhetsutbyte mellan förvaltning-
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Sammanfattning och målbedömning
Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning 

fortsätter genom konkretisering av vad detta i 
praktiken innebär. Utvärdering av arbetsmiljö 

sker löpande och under våren har en enkät kring 

chefers förutsättningar att utföra sitt uppdrag 
genomförts. Efter analys har resultatet tydlig-

gjort att det är viktigt att fortsätta stärka friskfak-

torerna för chefernas hållbarhet i sina roller. 

Internt klimatansvar tas genom att nämnderna 

genomför många olika typer av aktiviteter inom 

fastställda fokusområden för klimatarbetet.  

Verksamheterna går mot mer processbaserade 
arbetssätt. Utveckling av dialogbaserad plane-

ring och uppföljning pågår och erfarenhetsutbyte 

mellan förvaltningarna sker. Digitaliseringen är 
en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer, 

samtidigt som den kan bidra till ökad service för 

den enskilde.

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

arna. Dialog ger medverkande parter insyn i varand-
ras arbete, vilket skapar samsyn och förutsättningar 

för att ytterligare utveckla analysprocessen. Analys 

och utvärdering är avgörande för att kunna följa upp 
effekten av olika satsningar. Dialogmöten har genom-

förts i såväl fysisk form som digitalt.

Digitala lösningar är ett verktyg för att effektivisera 
och kvalitetssäkra. Med hjälp av uppföljningsarbete 

och omvärldsanalys identifi eras var och hur digitali-

sering av processer och tjänster kan bli värdeskap-
ande. För att detta ska kunna ske framgångsrikt 

krävs en ökad digital kompetens i verksamheterna. 

Målet är att med befi ntliga resurser kunna åstad-
komma mer, genom ökad kvalitet och/eller volym i 

de insatser och den service som ges inom kommu-

nen. Kommunen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och sam-arbete.

Exempel på en kommungemensam process som di-

gitaliserats i allt större utsträckning är fakturahan-te-

ringen, vilket medfört klar kvalitetssäkring då antalet 
påminnelser väsentligt minskat. Med det planerade 

nya ekonomisystemet kommer även abonnemangs-

fakturor ske på ett mer effektivt sätt. Ytterligare ett 
exempel är implementering av e-tjänster inom stöd- 

och försörjningsenheten. Förar-bete inför detta har 

skett under våren. 

Kommunstyrelsens uppdrag för att genomföra digi-
taliseringsstrategin kommer att omprioriteras under 

året då ett projekt om IT-säkerhet behöver ta fokus. 

Även den interna samverkansstrukturen prioriteras 
under 2022. 
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 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av fi nansiella mål
Falköpings kommun har i fl erårsplanen för 2022-2024 

beslutat om följande fi nansiella mål:

Utvärdering av fi nansiellt mål 1
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är defi -
nierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så 

uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat 

till 67,7 mnkr vilket motsvarar 3,5 % i resultat av 
skatter och generella statsbidrag.

För det enskilda året prognostiseras resultatet till 104 

mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål på 54,3 
mnkr. 

(TKR)
PROGNOS 

2022

Resultat 104 000

Skatteintäkter och statsbidrag  2 356 731     

Resultat i % av skatter och statsbidrag 4,4%

Målet för det enskilda året 2022 samt över en 10-års-
period är därmed uppfyllt.

RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBI-

DRAG

Utvärdering av fi nansiellt mål 2
I delårsbokslutet per augusti uppgår den externa lå-

neskulden till 1 118 mnkr. Låneskulden prognostise-

ras inte öka under året vilket innebär att med hänsyn 
tagen till löpande amortering så kommer låneskulden 

vid årets slut uppgå till 1 113 mnkr. (Låneskuld för 

investeringsbidrag, anslutningsavgifter och fi nansiell 
leasing är exkluderat.) Därmed återstår ett låneutrym-

me om 587 mnkr vilket betyder att målet är uppfyllt 

för det enskilda året 2022.  

(TKR)
PROGNOS 

2022

Låneskuld (inkl. kortfr del) 1 113

Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr 587

Finansiellt mål 1

Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-
cent av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod. För perioden år 2022-2024 

skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 
miljoner kronor.

Finansiellt mål 2

Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 
miljoner kronor vid utgången av perioden 

år 2022-2024. Från år 2024 får kommunens 

investeringar årligen högst uppgå till summan 
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden 

skall inte öka.
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 Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år över-
stiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle 

överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet 

regleras och det egna kapitalet återställas inom tre 
år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av 

anläggningstillgångar ska inte medräknas.

Baserat på i detta dokument angiven prognos kom-
mer balanskravsresultatet att vara positivt vid årets 

slut enligt tabellen till höger. Lagens krav på intäkter 

och kostnader i balans uppfylls och det kommer inte 
fi nnas något negativt resultat att återställa nästkom-

mande år.

BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)

Prognos 
2022

Årets resultat enligt resultaträkningen 104 000

- Samtliga realisationsvinster -8 300

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 12 000

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 107 700

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravsresultat 107 700
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 Väsentliga personalförhållanden

HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett 
systematiskt arbete genomförs inom alla områden för att uppnå detta. Vidare skall arbetet med att kvalitetssäkra och ef-

fektivisera samtliga processer inom området fortlöpa. 

HR-avdelningen ser också betydelsen av att fokusera ytterligare på att stödja kommunens medarbetare och chefer till ett 
hållbart och meningsfullt arbetsliv samt att fortsätta arbetet med attraktiv arbetsgivare.  

Kompetensförsörjning
Arbetet utifrån den kommunövergripande Kompe-

tensförsörjningsplan för åren 2021-2022 fortlöper 

med bred ansats i hela kompetensförsörjningspro-
cessen utifrån de olika delarna Attrahera-Rekrytera-

Utveckla-Behålla-Avsluta. Omställningsarbete pågår 

i olika former för att coacha och stödja medarbetare 
och chefer i olika typer av omställningssituationer, 

bland annat karriärcoachning, karriärväxlingsprogram 

och handledning. 

Under våren har utbildningsinsatser, nätverksträffar 

och besök på yrkeslivsmässor och introduktionsda-

gar genomförts både fysiskt och digitalt. Bland annat 
har medarbetarskapsutbildning genomförts inom 

fl era olika verksamheter. Utbildningen syftar till att 

skapa en gemensam bild kring rollen som medarbe-
tare, och det fi nns möjlighet att anpassa utbildningen 

utifrån specifi ka behov på de olika arbetsplatserna. 

Möjligheterna till kompetensutveckling för både 

chefer och medarbetare synliggörs i kommunens 
utbildningskalender. Under perioden har fl ertalet 

utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö, första 

hjälpen vid psykisk ohälsa, systematiskt brand-
skyddsarbete, projektledning och informationsstress 

anordnats. Deltagarna har kommit från kommunens 

olika förvaltningar samt från det lokala näringslivet. 
Utbildarna har kommit från kommunens organisa-

tion och även från externa utbildningsföretag. Detta 

ger möjlighet att träffas över förvaltningsgränserna 
och även att utbyta erfarenheter med medarbetare i 

privata företag.

Hittills under året har ca 35 utbildningar genomförts 

via utbildningskalendern. Deltagarna har kommit 
från kommunens olika förvaltningar samt från det 

lokala näringslivet. Utbildarna har kommit från kom-

munens organisation och även från externa utbild-

ningsföretag. Detta ger möjlighet att träffas över 
förvaltningsgränserna och även att utbyta erfarenhe-

ter med medarbetare i privata företag. 

Arbetsmiljö och hälsa
Behovet av samtalsstöd och liknande insatser både 
via interna resurser och företagshälsovården är fort-

farande stort. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår 

både gällande kort- och långtidssjukfrånvaro. En ut-
veckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker 

fr.o.m. september 2022, då IT-stödet Opus införs. 

Opus är ett system som cheferna ska arbeta i, med 
stöd av HR-avdelningen. Arbetsmiljöutbildning för 

chefer och skyddsombud har genomförts med fysiska 

utbildningstillfällen. 

Under våren började arbetsgivaren att erbjuda cykel 
som personalförmån via bruttolöneavdrag. Ambi-

tionen är att bidra till en hållbar utveckling, göra en 

hälsofrämjande insats och samtidigt vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Via kommunens intranät har alla medarbetare och 

chefer erbjudits att delta i fysisk träning utomhus 
med Coachanna. Tanken är att erbjuda olika sorters 

aktiviteter med olika aktivitetsnivå. Därför har det 

också funnits möjlighet att träna yinyoga, en lugn 
yogaform som ökar rörligheten och aktiverar krop-

pens lugn och ro-system. Som komplement erbjöds 

också skogsbad, en lugn aktivitet där deltagarna fi ck 
gå en skogspromenad och sedan träna på medveten 

närvaro under vila i varsin hängmatta, fäst mellan 

träden i skogen. I hälsoportalen på intranätet fi nns 
det en aktivitetskalender där ett videoklipp med 

pausgympa eller liknande presenterades dagligen i 

fyra vårveckor. Aktiviteterna har varit uppskattade av 
deltagarna. Men önskan är att når ut till fl er.

Arbetsmiljöenkäten som cheferna svarat på i syfte att 
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undersöka arbetsmiljön, analyseras av HR-avdelning-
en för att få en överblick över vilket stöd och insatser 

cheferna behöver för att ha en hållbarhet i sin yrkes-

roll. Utifrån resultatet på enkäten fortsätter arbetet 
med att stärka friskfaktorerna i arbetslivet.

Arbetsrätt, lön och villkor
Arbetsrättsliga seminarier för chefer har genomförts 

gemensamt inom kommunerna i Östra Skaraborg 
(Ö9). Årets lönerevision är till stora delar avslutad 

och inom kort påbörjas analysen inför nästa revision.

Sjukfrånvaro
Av Falköpings kommuns medarbetare har 44,2 % 

ingen sjukfrånvaro alls under jan - apr (53,5 % 2021) 
och 23,5 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under jan-apr 

2021 (22 % 2021).

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga an-
ställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar 

av tillgänglig ordinarie arbetstid).

SJUKFRÅNVARO (%), JAN-APR 2021-08 2022-08

Sjukfrånvaro, tot 6,5% 7,7%

Kvinnor 7,4% 8,7%

Män 3,7% 4,8%

Varav över 60 dagar 33,6% 33,8%

- 29 år 6,5% 7,6%

30-49 år 6,2% 7,3%

50 år - 6,7% 8,2%

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklu-

sive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig 
ordinarie arbetstid).
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 Förväntad utveckling

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att 
genomföra då trångboddheten inom grundskolan 

påverkar elevers, pedagogers samt rektorers arbets-

miljö. Fortsatt inväntas beslut från externa beslutsin-
stanser. 

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i 

förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att 
barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervis-

ningen som erbjuds, men även att de som undervisar 

fi nns kvar över tid. En utmaning är kompetens-
försörjningen inom både förskola, fritidshem och 

grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och för-

utsättningarna att få tag på behörig personal är 
svår. Rektorerna lyfter att det är särskilt svårt vid 

deltidstjänster och ”plocktjänster”. Vid mätningen i 

mars 2022 fortsätter behörigheten sjunka både inom 
förskola och fritidshem. Inom förskolan sjunker den 

från 50% till 46.1% och inom fritidshemmet från 

endast 25,5% 21,5%.

Kommunstyrelsen
Förvaltningen förutspår att det kommer högre tryck 

av företagshälsovård inom personalstrategi på grund 

av ökat infl öde och behov av individuella samtal och 
grupputveckling. Friskvårdsbidrag löper på, dock 

är tendensen en annan nu än tidigare då det är ett 

större utfl öde av bidrag tidigare på året än vad som 
är brukligt. En ökning av kostnader prognostiseras 

gällande kompetensförsörjningsplaner då mer mäss-

sor bokas in. Inom ledarskapet, implementering av 
tillitsbaserad styrning- och ledning planeras utbild-

ningar under hösten.

Kansliavdelningen som arbetar förutom mot kom-
munstyrelsen även mot valnämnden vilket innebär 

att stort fokus på planering och genomförande av det 

allmänna val som genomfördes den 11 september. 

Som en följd av händelserna i omvärlden har priser 
på bland annat byggmaterial ökat kraftigt. Detta i 

kombination med stigande räntor kommer sannolikt 

att påverka byggnationstakten. Stadsbyggnadsavdel-
ningen har än så länge inte märkt av dessa effekter.

Konjunkturläget börjar kännas allt mer osäkert, fl era 

av Falköpings lokala företag känner av en ökad infl a-

tion, varu- och komponent brist, en ökande oro för 
ränteläget. Detta skulle kunna bidra till en minskad 

investeringsviljan på sikt. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Om nuvarande trender och arbetsmarknadsläge hål-

ler i sig kommer elevantalet inom Vuxnas lärande att 

fortsätta minska eller vara kvar på nuvarande nivåer. 

Som beskrivs under omvärldsförändringar är det i 
nuläget utmanande att göra en träffsäker prognos på 

förväntad utveckling på längre sikt bland annat på 

grund av bland annat konjunkturläget och politiska 
beslut.  

Kultur- och fritidsnämnden
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån 
kultur- och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler 

barn som inte lärt sig simma, föreningar som mins-

kat verksamhet och färre ungdomar som varit fysiskt 
aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan 

bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och 

kultur som inte upplevs när scener och verksamheter 
inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara 

avgörande för kultur- och fritidsnämnden att kom-

pensera för detta i fl era år framöver.

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 
landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolk-

ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kul-

tur- och fritidsnämnden. Samtidigt som det oroliga 
världsläget och kriget i Ukraina leder till ökade kost-

nader på bland annat drivmedel, elpriser och livs-

medel. I värsta fall leder utvecklingen till att personer 
sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, vilket utökar 

skulden ytterligare. 

Viktigt för nämnden är att ställa om och anpassa 

sig efter de nya förutsättningarna som råder. Bland 
annat genom den pågående utredningen om framti-

dens stöd och bidrag till civilsamhället för att kultur- 

och fritidsnämnden ska kunna möta det nya sättet att 
engagera sig och vara aktiv i lokalsamhället. Utred-

ning om lokalisering av kulturverksamheter i centrum 

är en annan viktig del för att skapa en attraktiv kultur-
mötesplats i Falköpings centrum där verksamheterna 

museum, samlingar, bibliotek och konstverksamhet 

genom en utrymmeseffektiv samlokalisering ges 
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möjlighet att utvecklas samt förmera stadskärnan 
genom kultur. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus 
ligga på att säkerställa kommunernas samt rädd-

ningstjänstens förmåga att hantera eventuella stör-

ningar samt räddningstjänst under höjd beredskap.

Arbetet med att säkerställa kommunernas lednings-
förmåga under höjd beredskap från skyddad led-

ningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under 

hösten.

Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande 

redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och 

RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas 
med SÄRF under året. Troligen kommer viss rörlig-

het mellan systemen att fortsätta under de närmaste 

åren.

Socialnämnden
Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Det råder 

en generell brist på arbetskraft och redan tidigt be-

dömdes läget avseende vikarieanskaffning inför som-
marsemestrarna som ovanligt bekymmersamt. Detta 

gällde i synnerhet inom äldreomsorg och personlig 

assistans. Vid uppföljning av semesterperioden har 
det kunnat konstateras att bemanningen precis som 

förväntat inneburit en stor utmaning och att denna 

utmaning kvarstår även framåt. 

Tekniska nämnden
Fastighetsavdelningen ser att utvecklingen kring 

tekniska system i fastigheter ökar vilket innebär att 
personalen behöver ha rätt kompetens för att kunna 

klara av komplexiteten. Behovet av olika typer av 

fastigheter varierar och vi arbetar nu med att få fram 
nyckeltal för att i ett tidigt skede kunna se vilket 

behov verksamheten har kommande år och vilka 

fastigheter som kan möta dessa behov.

Senare under 2022 förväntas nya gator på Fåraberget 
att tas i bruk och går över till park/gatas drift och 

underhåll.

Städavdelningen följer med stort intresse branschens 

utveckling som är på frammarsch gällandes maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. I 

framtid leder detta till effektiviseringar av metoder 
och moment. Aktuella personalförändringar tidigare-

lägger detta och beräknas kunna påbörjas under hös-

ten. Satsningar på kompetens- och teknikutveckling 
kommer att ske inom de närmaste åren. Kommunal 

verksamhet via avtalssamverkan

Kostavdelningen har behövt utöka personaltiden på 
ett antal förskolor där antalet måltider stigit till en 

nivå som inte längre är hanterbar med den tidigare 

planerade personaltiden. Det fi nns svårigheter att 
bemanna på ett bra sätt då alla våra kök behöver 

stöttning under lunchtid och möjligheten att anställa 

på deltid inte medges med hänvisning till ”Heltid till 
alla”.

Byggnadsnämnden
Arbetet med fysisk planering förväntas fortsätta med 

hög intensitet.

Antal inkomna lovärenden kan minska i förhållande 

till förra året.

Valnämnden
Efter valet i september kommer valnämnden att ge-
nomföra en utvärdering av valets genomförande och 

bland annat skicka en enkät till ordförande och vice 

ordförande i distrikten. Uppgifter och statistik ska 
också rapporteras in till Valmyndigheten.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har påbörjat en granskning av 
barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 

rutiner och hantering av riktade stadsbidrag. Reviso-

rerna har även beslutat om att genomföra en gransk-
ning av effekter av fl ytt och organisationsförändring 

av stöd- och försörjningsverksamhet. Kommunrevi-

sionen planerar genomföra ytterligare granskningar 
under 2022. Inom ramen för ansvarsprövningen 

kommer revisionen att genomföra dialogmötena med 

samtliga nämndens presidium och förvaltningschefer 
under hösten 2022.
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 Resultaträkning

Analys av kommunens 
resultaträkning
Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkterna är högre än föregående år, 7,8 %. Taxor, 

avgifter och försäljningsintäkter ökar när verksamhe-
ter drar igång igen efter pandemin. Intäkter till följd 

av avyttring av exploateringstillgångar ökar med 2,7 

mnkr jmf med samma period föregående år.

Kompensation för höga sjuklönekostnader till följd 
av covid-19 ingår i verksamhetens intäkter med 

13,1 mnkr (bidrag december till mars där beslut om 

december kom så sent att det inte kunde tas med i 
bokslutet).

Kostnaderna ökar med 2,8 % jämfört med föregå-

ende år varav bidrag, vård och ersättningar ökar med 
13,0 %. 

Årets löneöversyn har inneburit en genomsnittlig 

löneökning på 3,14%.

Pensionskostnaderna är lägre till följd av engångsför-

ändringar i livslängdsantagandet föregående år. År 

2023 kommer pensionskostnaderna öka avsevärt till 
följd av nytt pensionsavtal, AKAP-KR, och hög infl a-

tion.

Både intäkter och kostnader prognostiseras bli högre 

än budgeterat. För mer information om verksamhe-

tens intäkter och kostnader, se driftsredovisningen.

Avskrivningar
Avskrivningarna fortsätter att öka jämfört med 
tidigare år till följd av höga investeringsnivåer. Ett 

mindre antal färdigställda projekt har aktiverats per 

april vilket leder till högre avskrivningar.

Dessutom bokförs fi nansiell leasing fastighet enligt 
rekommendation fr.o.m. 2021. Detta leder till att de 

leasade objekten ska skrivas av istället för att hyra 

ska bokföras. Avskrivningskostnaderna beräknas öka 
med 12 mnkr till följd av ändrad redovisningsprincip. 

Motsvarande summa har krediterats verksamhetens 

kostnader vilket innebär att nettoeffekten är noll.

Ordinarie avskrivningar förväntas generera ett min-
dre överskott vilket netto innebär en prognostiserad 

avvikelse på 9,3 mnkr vid årets slut.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s augusti-prog-

nos. Utvecklingen är fortsatt positiv och uppgår till 
+ 60,2 mnkr på helår. Både korrigering slutavräkning 

2021 och slutavräkning 2022 utvecklas positivt. SKR 

anger att den positiva utvecklingen bl.a. beror på att 
man räknar med större ökningar av främst lönein-

komster men även pensioner.

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2021-08 

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08 

BUDGET
 2022 

PROGNOS 
2022 

PROGNOS-
AVVIKELSE 

Verksamhetens intäkter 2  354 980     666 044  382 716      476 657      559 362      82 705     

Verksamhetens kostnader 3 -1 626 491     -2 598 060 -1 672 181     -2 556 957     -2 629 093     -72 136     

Avskrivningar 4 -89 284     -186 641 -103 499     -148 700     -158 000     -9 300     

Verksamhetens nettokostnader -1 360 796     -2 118 657 -1 392 964     -2 229 000     -2 227 731      1 269     

Skatteintäkter 5  1 008 532     1 521 371  1 063 200      1 528 600      1 588 820      60 220     

Generella statsbidrag och utjämning 6  482 338     742 190  514 968      757 100      767 911      10 811     

Verksamhetens resultat  130 074     144 904  185 204      56 700      129 000      72 300     
Finansiella intäkter 7  14 171     17 033  9 904      9 000      10 000      1 000     

Finansiella kostnader 8 -9 737     -19 268 -30 397     -16 000     -35 000     -19 000     

Resultat efter finansiella poster  134 509     142 668  164 711      49 700      104 000      54 300     

Extraordinära poster  -     -  -      -      -      -     

Periodens resultat  134 509     142 668  164 711      49 700      104 000      54 300     

Förändring semesterlöneskuld -43 335     - -51 821      -      -     

Periodens resultat exkl. semes-
terlöneskuld

 91 174     142 668  112 890      49 700      104 000      54 300     
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Finansnettot
Den kraftiga nedgången på börsen påverkar fi nans-
nettot med totalt 17,4 mnkr under perioden. 

Räntorna stiger vilket innebär högre kostnader för 

våra lån.

Både när det gäller fi nansiella intäkter och kostnader 

prognostiseras underskott, totalt 18 mnkr på helår. 

Resultat
Periodens resultat landar på 112,9 mnkr, efter 

justering för semesterlöneskulden, vilket är positiv 
budgetavvikelse på 79,8 mnkr för årets åtta första 

månader. Även kommunens prognostiserade resultat 

104,0 mnkr för år 2022 är en förbättring med 28,3 
mnkr jämfört med maj månads prognostiserade 

resultat. Det höga resultatet kan främst kopplas till 

ökade skatteintäkter för år 2022 jämfört med den 
skatteprognos som ligger till grund för fl erårsplan för 

år 2022-2024. Även personalkostnaderna är lägre än 

budgeterat dels beroende på fortsatt stöd för sjuklö-
nekostnader, kopplat till covid-19, i början av år 2022 

men även kopplat till sänkt personalomkostnadspå-

lägg för år 2022 jämfört med år 2021. 

Att helårsprognosen för år 2022 är något lägre än 
delårsresultatet per augusti beror främst osäkerheten 

för nämndernas kostnader kopplat till hög energipri-

ser, infl ation samt höjda räntor under de fyra kvarva-
rande månaderna.
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 Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2021-12

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 1 428 1 561 682 0

Materiella anläggningstillgångar 11 2 682 361 2 793 935 2 825 689 2 889 900

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 593 863 2 689 039 2 737 403 2 786 900

   Maskiner och inventarier 88 497 104 896 88 286 103 000

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 46 816 46 954 50 278 50 000

Summa Anläggningstillgångar 2 730 604 2 842 450 2 876 648 2 939 900

Bidrag till infrastruktur 13 35 107 32 612 27 623 29 100

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 14 2 809 3 197 4 147 0

Fordringar 15 148 946 195 088 232 816 140 000

Kortfristiga placeringar 98 974 153 761 141 183 98 000

Kassa och bank 16 132 906 123 757 119 072 100 000

Summa Omsättningstillgångar 383 635 475 804 497 218 338 000

SUMMA TILLGÅNGAR 3 149 346 3 350 865 3 401 489 3 307 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Periodens resultat 134 509 127 865 163 411 49 800

Resultatutjämningsreserv 100 000 100 000 100 000 100 000

Övrigt eget kapital 1 087 187 1 074 148 1 202 013 1 132 200

Summa Eget kapital 1 321 696 1 302 013 1 465 424 1 282 000

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 178 974 179 116 189 179 165 000

Andra avsättningar 17 107 839 87 464 78 030 105 000

Summa Avsättningar 286 813 266 580 267 209 270 000

Skulder

Långfristiga skulder 18 1 185 240 1 301 534 1 290 249 1 350 000

Kortfristiga skulder 19 355 597 480 738 378 607 405 000

Summa Skulder 1 540 837 1 782 272 1 668 856 1 755 000

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 3 149 346 3 350 865 3 401 489 3 307 000

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 644 680 625 197 615 250

Pensionsförpl, förtroendevalda, inkl. särskild löneskatt 6 734 7 984 8 652
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Analys av kommunens 
balansräkningen
Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Det största projektet som har aktiverats under perio-

den är markanläggning moduler Odensbergsskolan 
samt gata och VA Fåraberget etapp 2b. Dessutom 

har några mindre projekt aktiverats under det första 

delåret. Pågående arbeten har ökat från 70,7 mnkr vid 
årsskiftet till 137,4 mnkr per den sista augusti.

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens andelar i Kommuninvest har genom 
inbetalning av obligatorisk medlemsinsats ökat med 

3,3 mnkr under perioden.

Omsättningstillgångar
Innehavet av aktier och andelar, i syfte att fi nansiera 

pensionsskulden samt användas som likviditetsre-

serv, klassifi ceras som en fi nansiell omsättningstill-
gång. Marknadsvärdet på dessa har minskat under 

perioden till följd av en negativ utveckling på börsen 

men överstiger totalt sett fortfarande anskaffnings-
värdet med 0,4 mnkr per den 31 augusti. I diagram-

met nedan redovisas den del som avser pensions-

skulden. Marknadsvärdet i delåret för denna del 
överstiger anskaffningsvärdet med 1,8 mnkr.

UTVECKLING AV PENSIONSPORTFÖLJEN (TKR OCH %)

Omsättningstillgångar består, förutom av innehav 

i aktier och andelar, av bokförda värden på försälj-

ningsbar mark samt lager IT-produkter och VA-mate-
rial.

Avsättningar
Pensionsavsättningar inkl. särskild löneskatt har 

ökat med 10,1 (19,6) mnkr under första delåret. Att 
ökningen är betydligt lägre än föregående år beror på 

att det förändrade livslängdsantagandet påverkade 

föregående års uppbokning. Pensionsavsättningarna 
avser pensioner både för anställda och förtroende-

valda.

Avsättning E20 har indexerats under perioden då ny 
beräkning antydde en något högre nivå på den fram-

tida utbetalningen, 0,4 mnkr. (Nästa utbetalning sker 

i december.)

Långfristiga skulder
Inga nya lån har tagits under perioden och progno-

sen är att inga nya lån kommer behöva tas under 

resterande del av perioden. Genomsnittlig låneränta 
för den senaste tolvmånadersperioden är 0,59 %.

Ett nytt fi nansiellt leasingavtal har aktiverats under 

perioden: Odensbergsskolan. Hyresavtalet innebär 
att både tillgång och skuld ökar med 13,2 mnkr.

Inga nya investeringsbidrag har aktiverats under 
perioden.

Kortfristiga skulder
I detta delår är semesterlöneskulden på en mycket 
låg nivå då anställda precis har tagit ut stora delar av 

den intjänade semestern under sommaren. Succes-

sivt under hösten kommer nyintjänandet av semester 
innebära att skulden ökar i värde.

När det gäller den upplupna pensionskostnaden så 

debiterar KPA den största delen av denna för före-

gående år i mars månad vilket innebär en sänkning 
sedan bokslutet.
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 Notförteckning

Not 1 Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningslagen regleras av 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 

2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
ger anvisningar och rekommendationer för kom-

munsektorns redovisning. Falköpings kommun följer 

lagen och tillämpar redovisningsprinciperna. 

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Samma regler tillämpas för immateriella och materi-
ella anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klas-

sifi ceras som anläggningstillgång om beloppet över-

stiger gränsen för mindre  värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett prisbasbelopp.

Anskaffningsvärde 
Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 

konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgif-
ter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår 

de hänför sig till.

Avskrivning 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 

för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år, 
baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde är ej satt på 

kommunens anläggningstillgångar. 

På tillgångar i form av mark, konst och pågående 

arbeten görs inga avskrivningar. 

För tillgångar med identifi erbara komponenter med oli-

ka nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning 

sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017 
har ej komponentuppdelats.

Aktiveringar av fastigheter och försäljningar bokförs i 

april, augusti och december.

Nyttjandetider/Avskrivningstider 
Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsför-

valtningen för respektive anläggningstillgång inom 

förvaltningens område. 

Tabellen nedan visar genomsnittlig avskrivningstid 
för olika tillgångsslag:

År 2021-08 2022-08

Immateriella anläggningstillgångar 3 3

Materiella anläggningstillgångar - Byggnader 
och tekniska anläggningar

33 33

Materiella anläggningstillgångar - Maskiner och 
inventarier

17 16

Övrigt

Interna poster avseende eget arbete uppgår till 3,6 
mnkr.

Finansiella omsättningstillgångar
Kommunen har placerat medel i två portföljer, dels 
en pensionsportfölj, dels en likviditetsportfölj. 

Pensionsportföljen förväntas fi nansiera en del av 

kommunens pensionsskuld. Värdepappren ingår 

i en portfölj som innehas på lång sikt. Innehavet i 
portföljen kommer dock, i enlighet med Policy för 

fi nansverksamheten, att skifta över tiden och därav 

klassifi ceras innehavet som en fi nansiell omsätt-
ningstillgång. Portföljens anskaffningsvärde är 90 

mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde efter-

som syftet med innehavet är att generera värdeök-
ning.

Likviditetsportföljens anskaffningsvärde är 50 mnkr 

och syftet med denna är att möta svängningar i 
likviditeten som tidigare mötts av en hög checkräk-

ningskredit.

Avsättningar

Pensioner

Pensionsavsättningar beräknas vanligen två gånger 
per år av kommunens pensionsadministratör KPA. 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas 
enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-

pension redovisas som avsättning när det är troligt 
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 

inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den 

avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjä-
nas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie 
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sker till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestäm-

da ålderspensionen samt tillhörande särskild löne-

skatt. Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmåns-
bestämd pension och denna del är bortförsäkrad.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur
Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Tra-

fi kverkets investeringsindex för väghållning. Sedan 
2020 följer kommunen det underlag som skickas ut 

via kommunalförbundet. I slutet av 2021 gjordes den 

andra utbetalningen vilken uppgick till 21,1 mnkr. 
Nästa utbetalning kommer ske i slutet av 2022. 

Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig 

infrastruktur, har inte indexerats utan uppgår till 
summa enligt avtal.

Avsättning för återställande av deponier
Inga nya beräkningar har gjorts när det gäller avsätt-

ningen för återställande av deponier utan beräkning-
en som gjordes i bokslutet år 2021 gäller fortfarande.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för 

återställning uppstår.

Intäkter från exploatering
Inkomster från försäljning av exploateringsmark 

redovisas som intäkter i samband med försäljningen. 

Ingen del fördelas schablonmässigt till investerings-
bidrag (anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. 

Dock återfi nns anslutningavgifter för gata och park, 

som minskar anläggningstillgångarnas värde, redo-
visade fram till och med bokslutet år 2017 i anlägg-

ningsredovisningen.

Skatteintäkter
SKL:s augustihar använts vid redovisningen av skat-

teintäkterna.

Leasing
Under 2021 gjordes en inventering av hyresavtal 

fastighet. Avtal som har klassifi cerats som fi nansiell 
leasing fi nns i balansräkningen på både tillgångs- och 

skuldsidan. Kriterier som använts vid klassifi ceringen 

är bl.a. längd på avtalet. 

Information om övriga leasingavtal/ej uppsägnings-
bara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte 

fi nns någon förteckning över dessa avtal.

Koncernredovisning
Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: 

- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dot-

terbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Bolags-

koncernen ingår i sin helhet i koncernredovisningen i 
denna årsredovisning.

- Hotellfastigheter i Falköping AB

- Ekehagens Forntidsby AB

Koncernredovisning upprättas ej i delårsbokslut.

Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalys upprättas ej i delårsbokslut.
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter  29 936      46 630      34 102     

Taxor och avgifter  77 009      116 153      81 490     

Hyror och arrenden  32 264      47 918      33 612     

Bidrag  153 342      224 849      166 346     

Vinster vid avyttring av tillgångar  8 522      9 930      11 218     

Försäkringsersättningar  -      -      -     

Övriga intäkter  53 906      83 470      55 949     

Summa Verksamhetens intäkter  354 980      528 950     382 716     

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lön förtroendemän -5 199     -8 140     -5 471     

Lön personal -781 423     -1 235 989     -817 804     

Sociala avgifter -250 178     -376 145     -244 956     

Pensionskostnader och särskild löneskatt -105 127     -145 497     -89 864     

Material och tjänster -251 529     -399 938     -260 283     

Bidrag, vård och ersättningar -233 408     -354 976     -263 655     

Förluster vid avyttring av tillgångar -3 499     -3 499      -     

Förändring av avsättning  3 873      3 177      9 853     

Summa Verksamhetens kostnader -1 626 491     -2 521 006     -1 672 181     

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -762     -1 157     -879     

Avskrivningar byggnader och anläggningar -69 598     -105 280     -74 776     

Avskrivningar maskiner och inventarier -18 924     -28 472     -19 126     

Avskrivningar fi nansiell leasing - -12 226     -8 717     

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar  -      -      -     

Summa Avskrivningar -89 284     -147 135     -103 499     

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Preliminär kommunalskatt  985 306      1 477 824      1 028 260     

Slutavräkningsdiff erens, föregående år  6 470      5 496      11 954     

Preliminär slutavräkning, innevarande år  16 756      38 050      22 985     

Summa Skatteintäkter  1 008 532      1 521 370      1 063 200     

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning  286 028      429 042      307 558     

Regleringsbidrag/-avgift  65 983      71 643      61 127     

Kostnadsutjämning  69 154      20 281      78 966     

LSS-utjämning  13 520      103 732      15 040     

Kommunal fastighetsavgift  47 653      98 974      49 249     

Generella bidrag från staten  -      18 520      3 028     

Summa utjämning och generella statsbidrag  482 338      742 192      514 968     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelningar på aktier och andelar  369      369      1 208     

Ränteintäkter  398      415      781     

Vinst vid avyttring av fi n omsättningstillgångar  8      8      4 717     

Verkligt värde fi n omsättningstillgångar  11 942      16 120      1 898     

Borgensavgift  1 335      1 994      1 300     

Indexering E20  120      120      -     

Övriga finansiella intäkter  14 171      19 026      9 904     

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader lån -3 176     -4 902     -5 005     

Ränta på pensionsavsättningar -1 669     -2 086     -3 153     

Räntekostnader på leasingskuld  -     -3 546     -2 191     

Verkligt värde fi n anläggningstillgångar  -      -     -19 306     

Övriga fi nansiella kostnader -4 892     -4 998     -742     

Summa Finansiella kostnader -9 737     -15 532     -30 397     

NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Försäkringsersättning -  -     -

Förändrat livslängdsantagande i RIPS, pensionsskuld 7 321  7 321     -

Summa jämförelsestörande poster -  7 321     -

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaff ningsvärde  3 428      3 428      3 956     

Inköp  -      528      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 428      3 956      3 956     

Ingående ack.avskrivningar -1 238     -1 238     -2 395     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -381     -1 157     -879     

Utgående ack. avskrivningar -1 619     -2 395     -3 274     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde  1 809      1 561      682     

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 190      2 190      1 561     

Årets investeringar  -      528      -     

Utrangeringar och avyttringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -381     -1 157     -879     

Övriga förändringar  -      -      -     

Redovisat värde vid årets slut  1 809      1 561      682     

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaff ningsvärde  3 506 093      3 706 848      3 935 219     

Inköp  66 899      244 457      51 242     

Nya fi nansiella leasingavtal - -  14 038     

Försäljningar -1 698     -10 689     -146     

Utrangeringar -5 397     -5 397      -     

Utrangeringar leasingavtal - - -3 476     

Överföringar -  -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 565 897      3 935 219      3 996 878     

Ingående ack. avskrivningar -1 111 346     -1 197 516     -1 311 700     

Försäljningar  559      1 418      -     

Utrangeringar  1 904      1 904      -     

Utrangeringar leasingavtal -  3 476     

Överföringar  -      -     

Årets avskrivningar -69 598    -117 506     -74 776     

Årets avskrivningar på leasade tillgångar - -8 717     

Utgående ack. avskrivningar -1 311 700     -1 391 718     

Ingående ack. nedskrivningar -5 160     -5 160     -5 160     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar -5 160     -5 160     -5 160     

Pågående anläggningar  211 606     70 679      137 402     

Utgående redovisat värde 2 593 862  2 689 038      2 737 401     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

Maskiner och inventarier

Ingående anskaff ningsvärde  449 225      449 225      481 025     

Inköp  6 086      32 032      2 516     

Försäljningar -232     -232      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  455 079      481 025      483 541     

Ingående ack. avskrivningar -347 794     -347 793     -376 128     

Försäljningar  137      137      -     

Utrangeringar  -      -     

Överföringar  -      -     

Årets avskrivningar -18 924     -28 472     -19 126     

Utgående ack. avskrivningar -366 582     -376 128     -395 254     

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde 88 497  104 897      88 287     

Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 643 186      2 605 604      2 793 935     

Årets aktiverade investeringar  72 984      276 489      53 758     

Nya fi nansiella leasingavtal  14 038     

Utrangeringar och avyttringar -4 727     -12 859     -146     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -88 523     -145 978     -93 903     

Årets avskrivningar på leasade tillgångar -8 717     

Övriga förändringar  -      -      -     

Pågående investeringar, förändring under perioden  59 438      70 679      66 723     

Redovisat värde vid årets slut  2 682 359      2 793 935      2 825 689     

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier  10 445      10 583      10 445     

Andelar  32 068      32 068      35 530     

Aktier och obligationer, pensionsmedel  -      -      -     

Obligationer, förlagsbevis  -      -      -     

Långfristig utlåning  4 294      4 294      4 294     

Bostadsrätter  9      9      9     

Summa finansiella anläggningstillgångar  46 816      46 954      50 278     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 13 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

E20  23 333      21 000      16 333     

   Bidrag  70 000      70 000      70 000     

   Upplösning (10 år) -46 667     -49 000     -53 667     

Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46  11 773      11 612      11 290     

   Bidrag  12 950      12 950      12 950     

   Upplösning (25 år) -1 177     -1 338     -1 660     

Summa bidrag till statlig infrastruktur  35 107      32 612      27 623     

NOT 14 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd  1 515      1 644      2 616     

Exploateringsmark  1 294      1 553      1 531     

Summa förråd och exploateringsmark  2 809      3 197      4 147     

NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar  32 662      35 384      34 085     

Övriga kortfristiga fordringar  116 284      159 704      200 030     

Summa kortfristiga fordringar  148 946      195 088      234 115     

NOT 16 KASSA OCH BANK

Kassa  41      29      53     

Bank  34 208      120 065      82     

Plusgiro  98 581      3 664      118 937     

Summa kassa och bank  132 830      123 758      119 072     

NOT 17 AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner  127 502      129 318      136 140     

Avsättning för garanti- och särskild ålderspension  66      2 089      1 784     

Avsättning för pensioner till förtroendemän  16 620      12 869      14 399     

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner  34 786      34 840      36 857     

Avsättning för återställande av depoinier  34 144      33 540      25 302     

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur  73 695      52 624      51 977     

Avsättning för saneringsutgifter  -      1 300      750     

Summa Avsättningar  286 813      266 580      267 209     

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i banker och kreditinstitut 1 122 113 1 114 513  1 098 513     

Långfristig leasingskuld 0 115 258  120 316     

Anslutningsavgift VA 21 192 23 641  24 770     

Investeringsbidrag 41 936 48 124  46 650     

Summa långfristig låneskuld  1 185 240      1 301 536      1 290 249     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
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UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 39 306  98 280     53 855

Upplupna räntor 576  448     1 150

Upplupen pensionskostnad 39 420  65 232     51 763

Semesterlöneskuld 66 956  115 925     64 104

Kortfristig del av låneskuld 12 400  16 000     19 200

Förutbetalda skatteintäkter 461  -     0

Övriga kortfristiga skulder 196 477  184 853     188 536

Summa Kortfristiga skulder 355 597  480 738     378 607
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 Driftredovisning

(TKR)
UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIK 2022

FÖRÄNDR 
PROGN MAJ/AUG

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -523 822 -552 881 -825 670 -825 619 51 -1 949

Byggnadsnämnden -455 -536 -1 000 -900 100 100

Kommunstyrelsen -67 317 -71 037 -108 734 -108 734 0 1 000

Kompetens- och arbetsnämnden -66 117 -85 116 -112 131 -127 817 -15 686 -7 186

Kultur- och fritidsnämnden -49 620 -46 090 -72 979 -73 179 -200 -200

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -21 833 -23 522 -33 220 -33 842 -622 -199

Socialnämnden -548 157 -557 244 -847 727 -852 727 -5 000 2 428

Gemensamt Vård och omsorg -429 301 -449 103 -703 481 -685 081 18 400 6 651

Individ- och familjeomsorg -118 856 -108 141 -144 246 -167 646 -23 400 -4 223

Tekniska nämnden -122 240 -121 060 -187 520 -198 123 -10 603 -2 718

Kommunrevisionen -324 -495 -1 300 -1 300 0 0

Valnämnden -9 675 -800 -800 0 0

Överförmyndare -3 742 -3 475 -4 000 -4 000 0 0

Summa nämnder -1 403 636 -1 460 780 -2 195 081 -2 227 041 -31 960 -8 724

Centralt
Personalomkostnpålägg inkl arbgivavg o 
pens -2 761 19 487 -9 000 9 941 18 941 11 897

Pensionsutbet på ansvförb, inkl särsk 
löneskatt -23 504 -28 941 -36 000 -38 000 -2 000 0

Löneutrymme 8 326 0 1 332 -9 300 -10 632 -9 232

Förändring av semesterlöneskuld 43 335 51 821 0 2 000 2 000 2 000

Moms omsorgsboende 2 700 2 773 5 000 4 000 -1 000 0

Fastighetsskatt -230 0 0 0 0 0

Centrala poster att omfördela 0 0 0 0 0 0

     Tillfällig bugdetpott, oförutsett 0 0 -2 662 0 2 662 2 662

     Strategiska utvecklingsmedel 0 0 -710 0 710 710

     Utredning lokalbehov/motverka ensam 0 0 -8 950 0 8 950 0

     Utredning drift MEX/fastighet 0 0 61 0 -61 -61

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -938 -365 0 0 0 0

SIR 0 -361 0 -506 -506 -406

Vinst vid avyttring av tillgångar 7 930 10 996 5 000 12 000 7 000 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar -3 726 0 0 0 0 3 000

Rivningskostnader 0 0 0 0 0 0

Försäkringsersättning 0 0 0 0 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -4 989 -4 989 -7 000 -7 500 -500 0

Övrigt fi nansverksamheten inkl. fi n leasing -3 443 10 357 0 14 500 14 500 0

Summa centralt 22 698 60 778 -52 929 -12 865 40 064 15 570
SUMMA SKATTEFIN VSH -1 380 938 -1 400 002 -2 248 010 -2 239 906 8 104 6 846

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 2 424 -456 0 -1 618 -1 618 -1 618

Biogas -3 039 -3 185 -2 700 -3 207 -507 -207
Summa taxefinansierad verksamhet -614 -3 641 -2 700 -4 825 -2 125 -1 825

Totalt -1 381 552 -1 403 643 -2 250 710 -2 244 731 5 979 5 021
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(TKR)
UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIK 2022

FÖRÄNDR 
PROGN MAR/APR

ÖVRIGA POSTER

Avskrivningar -89 284 -103 499 -148 700 -158 000 -9 300 0

Återföring av kapitalkostnader 110 017 116 533 170 410 175 000 4 590 0

Skatteintäkter 1 008 532 1 063 200 1 528 600 1 588 820 60 220 21 237

Generella statsbidrag 482 338 514 968 757 100 767 911 10 811 0

Återföring av statsbidr till nämnd 0 -2 360 0 0 0 0

Finansiella intäkter 14 171 9 884 9 000 10 000 1 000 2 000

Finansiella kostnader -9 713 -30 372 -16 000 -35 000 -19 000 0

Summa övriga poster 1 516 060 1 568 354 2 300 410 2 348 731 48 321 23 237
Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld 134 509 164 711 49 700 104 000 54 300 28 258

Förändring semesterlöneskuld -43 335 -51 821 0 0 0 0
Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld 91 174 112 890 49 700 104 000 54 300 28 258

Barn- och utbildningsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Förskola -90,4 -85,5 -135,8 -130,1 5,7

Grundskola -178,0 -216,7 -323,5 -323,0 0,4

Gymnasium -64,7 -68,3 -101,3 -101,3 0,1

Övrigt -190,7 -182,5 -265,1 -271,2 -6,2

Summa nämnden -523,8 -552,9 -825,7 -825,6 0,1

Utfall

Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på 
intäkter och en negativ avvikelse på kostnader, men 

sammantaget prognostiseras barn- och utbildnings-

nämnden hålla sin budget 2022.

Avvikelserna beror till största delen på riktade stats-
bidrag som tillkommit utöver det som budgeterats, 

vilket för med sig motsvarande kostnader.

Utöver ovan nämnda avvikelser har nämnden en god 

budgetföljsamhet.

Prognos
Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvisar 

ett prognostiserat överskott på drygt 5 mnkr på helår. 
Det är mindre vikarieanvändning inom förskolan 

än normalt, pga högre frånvaro bland barnen. Det i 

kombination med att man anpassar verksamheten till 
det lägre födelsetalen vid sett i Falköping de senaste 

åren gör att man har ett prognostiserat överskott.

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget 

även 2022, vilket bekräftar fjolårets trendbrott kring 

grundskolans ekonomi. Grundskolan prognostiseras 
få ett överskott på knappt 0,5 mnkr på helår.

Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 

2022. Det prognostiserade underskottet från i våras 
har förändrats dels genom att den sk ”skolmiljarden” 

tillkommit, men också att man har lägre personal-

kostnader än man hade under vårterminen och även 
jämfört med föregående år. Sammantaget gör detta 

att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin budget 

2022.

Övriga kostnader prognostiseras få en negativ av-
vikelse mot budget 2022. Det beror i huvudsak på 

två faktorer, dels har de interkommunala nettokost-

naderna en negativ avvikelse mot budget på 4 mnkr 
och dels har asylersättningen minskat kraftigt jämfört 

både med budget och med föregående år. Den ne-

gativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 2 
mnkr.

Kommunstyrelsen
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Kommunledningsför-
valtningen -55,4 -57,9 -91,9 -91,7 0,2

Samverkan och 
samordning -6,9 -7,9 -9,9 -9,9 0,0

Politik -5,0 -5,2 -6,9 -7,1 -0,2

Summa nämnden -67,3 -71,0 -108,7 -108,7 0,0

Utfall
Inom kommunledningsförvaltningen fi nns överskott 

och underskott inom verksamheterna. Överskottet i 
personalkostnaderna består av vakanser där rekry-
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teringarna tillsätts under vår och höst istället för vid 
årets början i enlighet med lagd budget. Underskot-

ten är kopplat till campingen och skidbacken samt 

konsultkostnader. Totalt prognostiseras ett överskott.

Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidrags-

givning är beslutade och utbetalades i februari 2022. 

Föregående år har MÖS betalat tillbaka överskottet 
från resultatet i samband med bokslut. Så även för 

år 2021 där beloppet dock inte kommer att vara lika 

stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsätter och ut-
betalningar kommer göras enligt plan. Sammantaget 

hålls budget inom området samverkan och samord-

ning.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott. 
Detta beror på det beslut från kommunfullmäktige 

den 29 november år 2021, § 129 där kommunstyrel-

sen fi ck i uppdrag att ta fram ett förslag på en orga-
nisation där inriktningen är att tekniska nämndens 

ansvarsområden fl yttas till kommunstyrelsen. Syftet 

är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott 
under kommunstyrelsen. Utredning är klar och 

kostnader från konsult kom i mars 2022. Avvikelse 

från budget avser konsultkostnader. Ett kommun-
fullmäktigemöte i januari blev inställt och på grund 

av detta prognostiseras det ett mindre överskott. 

Tillsammans genererar detta ett totalt underskott för 
området politik.

Prognos
Kommunstyrelsen prognostiserar enligt lagd budget-
ram.

Åtgärder för att nå balans
Nämnden kommer att på de områden som går att 

hushålla med den budgetram som blivit tilldelad. 
De överskott som uppkommer ska i den mån det är 

möjligt täcka de underskott som uppstår. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Utbildning av vuxna -24,2 -23,8 -31,3 -34,7 -3,3

Arbetsmarknad -30,7 -48,6 -60,4 -72,6 -12,3

Gemensamt -11,2 -12,8 -20,5 -20,5 -0,1

Summa nämnden -66,1 -85,1 -112,1 -127,8 -15,7

Utfall
Resultatet per 31 augusti uppgår till -85 126 tkr vilket 

är 10 588 tkr lägre än budgeterat resultat. 

Verksamhetens samlade intäkter understiger budget 
per 31 augusti med 1 092 tkr samtidigt som kostna-

derna överstiger budget med 9 496 tkr.

På kostnadssidan konstateras att den största av-

vikelsen fi nns under verksamhetskostnader och det 
är, som tidigare kommunicerats, ekonomiskt bistånd 

som förklarar största delen av avvikelsen. Avvikelsen 

mot budget uppgår till -7 813 tkr per 31 augusti. Efter 
justeringar för återbetalningar är nettoavvikelsen 

för ekonomiskt bistånd under perioden -7 261 tkr. 

Utöver ekonomiskt biståndet förklaras en stor del av 
avvikelsen med en budgetavvikelse på 839 tkr för YH 

Tekniker spårbundna fordon samt lägre intäkter än 

förväntat för gymnasiala yrkesutbildningar.

Prognos
Nämnden lämnar per delår augusti en prognos för 

helår där utfallet är ett underskott på -15 686 tkr. 
Det fi nns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplade till 

prognosen. För ekonomiskt bistånd förväntas en 

avvikelse på 10 750 tkr, nästan 70 % av den totala 
avvikelsen. Resterande del förklaras bland annat av 

att ett vikande elevantal resulterar i lägre statsbidrag 

samtidigt som ett antal större projekt inte kommer 
att inbringa de intäkter som budgeterats.

Åtgärder för att nå balans
Förvaltningen arbetar vidare med orsaksanalysen 

kring ekonomiskt bistånd i syfte att identifi era lämp-
liga åtgärder för att motverka ekonomiskt bistånd 

på sikt och då framförallt det långvariga biståndet. 

Arbetet bedöms inte ge några effekter på kort sikt.

Vidare behöver förvaltningen nogsamt följa trenden 

med vikande elevantal och utreda på vilket sätt verk-

samheten och dess kostnader kan anpassas för att 
på sikt nå en budget i balans. 

I budgetarbetet inför 2023 behöver en översyn av 

samtliga externt fi nansierade projekt genomföras.
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Kultur och fritidsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Strategi o ledning -7,9 -8,1 -13,4 -13,1 0,3

Kultur -10,8 -10,5 -16,2 -16,2 0,0

Fritid -31,0 -27,5 -43,4 -43,9 -0,5

Summa nämnden -49,6 -46,1 -73,0 -73,2 -0,2

Utfall

Nämndens utfall per april uppgår till -46 mnkr och 
utgör 63% av årets budget. Covid-19 pandemins res-

triktioner upphörde i början av februari vilket innebär 

att per augusti år 2022 har verksamheterna till stor 
del inte präglats av begränsningar och restriktioner 

likt tidigare år. Öppettiderna och restriktionerna på 

badet, idrottshallar och Ekehagens forntidsby m.m. 
har försvunnit och är därmed inte längre begränsade. 

Verksamheterna närmar sig ett normaltillstånd i 

besöksantal och även i intäkterna.

Däremot är fl era av nämndens verksamheter sä-
songsanknutna vilket gör att förbrukningen inte är 

helt linjär under året, detta återspeglas vid delåren. 

För badet fi nns högsäsongen under sommaren, för 
kulturverksamheten återfi nns den bland annat under 

våren med skolverksamheten och för fritid ligger en 

högre aktivitet under vintern. Effekten av de säsongs-
bundna aktiviteterna syns under delåret augusti. 

En arbetsmiljörelaterad personalförstärkning på 

badet har under vissa perioder inneburit att personal-

budgeten överskrids för att bibehålla en bra arbets-
miljö. 

Hos fl era av kommunens förvaltningar, var sjukfrån-

varon hög i början av året på grund av covid-19 och 
statens ersättning för höga sjukkostnader ersatte 

cirka 65% av kostnaderna från december till mars. 

Det uppstod en vakans under en period för förvalt-
ningschefs tjänsten, vilket bland annat kompenserar 

för de ökade personalkostnaderna hos badet tillsam-

mans med sjukkostnadsersättningen. 

Prognos
Prognosen för årets utfall uppgår till -73,1 mnkr och 

visar en avvikelse om -0,2 mnkr.

Prognosavvikelsen är i huvudsak knutna till en ökad 
personalkostnad. I badverksamheten tillsattes extra 

personal ur ett arbetsmiljöperspektiv för att bibe-
hålla en säker och bra badverksamhet, både ur ett 

gästperspektiv och medarbetarperspektiv. I fritids-

verksamheten tillkommer en ny verksamhet som är 
i uppstart, slalombacken mösseberg, vilket för med 

sig anställningar för nya tjänster som inte är budge-

terade för under år 2022. Till viss del motverkas bud-
getavvikelsen avseende personalkostnaderna av en 

vakans innan en ny förvaltningschef tillträdde samt 

av statlig ersättning för sjukkostnader men prognos-
tiserat för år 2022 är ett underskott om 0,2 mnkr. 

Åtgärder för att nå balans

Några åtgärder för att nå balans planeras inte i detta 
läge då det främst är bundet till den nystartade 

verksamheten under fritid som inte är budgeterad för 

under 2022.  

Samhällsskydd mellersta Skaraborg.
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Gemensam vsh -21,6 -23,1 -32,8 -33,5 -0,7

Vsh Falköping -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 0,1

Summa nämnden -21,8 -23,5 -33,2 -33,8 -0,6

Utfall
Nämndens utfall per augusti uppgår till -23,5 mnkr 

och utgör 71 % av årets budget. Budgeten per au-
gusti uppgår till -22 mnkr och är rakt periodiserad 

med en tolftedel per månad och motsvarar 67 %.

Två av tre månaders kostnader för sommarpersonal 

ingår i utfallet som en normal avvikelse från budget. 
Liksom hos fl era av kommunens förvaltningar, var 

sjuktalen mycket höga i början av året på grund av 

Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket 
kostsamt att bibehålla full bemanning med stort 

övertidsuttag som följd. Den statliga ersättningen för 

sjuklönekostnader täcker delvis kostnadsökningen. 
Antalet brandinspektörer har utökats för att klara 

ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Anpassning till 

lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom rädd-
ningstjänsten har bidragit till högre kostnader för 

kompetenshöjning i organisationen. Vakanta tjänster 

sänker kostnaderna. Ökad oro i omvärlden påverkar 
det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas speci-

fi kt av höjda el och drivmedelspriser.
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Externutbildningar återupptogs från maj månad vilket 
inneburit lägre intäkter under perioden fram till och 

med april. 

Prognos
Prognosen för årets utfall uppgår till -33,8 mnkr och 

visar ett underskott om 1,7 mnkr (per april 1,1 mnkr) 

varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,6 
mnkr. Avvikelserna visar ökade kostnader om -4,2 

mnkr samt ökade intäkter om 2,6 mnkr före driftsbi-

dragens avräkning mot budgetavvikelse.

Personal- och verksamhetskostnader påverkas av 
effekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 

för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov 

av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 
för kommunal räddningstjänst samt ökade lagkrav 

inom brandskyddstillsynen. På grund av kända vakan-

ser, bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. 
Årets investeringar kan ge ökade kapitalkostnader 

och internhyran för Falköpings brandstation är högre 

än den budgetreglering som gjorts för årets hyra. 
Organisationen för Skydd % säkerhet har stärkts 

med ökad bemanning för beredskapsplanering och 

trygghetsarbete. Kostnaderna täcks av statsbidrag 
och driftsbidrag från berörda kommuner.

Åtgärder för att nå balans

Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det 
svårt att genomföra besparingar inom verksamhe-

ten. Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän 

återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för 
all icke absolut nödvändig utrustning. 

Några tjänster inom förvaltningsledning/administra-

tion är för tillfället vakanta och en möjlighet fi nns att 

avbryta rekrytering på dessa.

Tekniska nämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Park/Gata -44,7 -45,1 -68,6 -72,0 -3,4

Kost -59,8 -62,7 -96,9 -96,9 0,0

Fastighet -12,8 -8,7 -11,1 -20,1 -9,0

Städ -0,9 -0,3 -2,0 -2,0 0,0

Övrigt -4,1 -4,2 -8,8 -7,1 1,8

Summa nämnden -122,2 -121,1 -187,5 -198,1 -10,6

UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Vatten och avlopp 2,4 -0,5 0,0 -1,6 -1,6

Summa nämnden 2,4 -0,5 0,0 -1,6 -1,6

UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Biogas -3,0 -3,2 -2,7 -3,2 -0,5

Summa nämnden -3,0 -3,2 -2,7 -3,2 -0,5

Utfall
Nämndens resultat den 31 augusti är -121 060 tkr 

vilket är 64,6 % av budgeten.

Verksamhetskostnader är påverkat av stora prisök-

ningar på exempelvis livsmedel, mediakostnader och 
bränslepriser. Trots detta ligger utfallet till och med 

augusti något under budgeterat vilket är rimligt då 

hösten och vintern är dyrare både gällande uppvärm-
ning och vinterväghållning.

VA-avdelningens resultat den 31 augusti är -456.  

Verksamhetskostnader ökar på grund av det rådande 

världsläget. Under våren har exempelvis priset på 
kemikalier ökat, vissa kemikaliepriser ökade med 

30%. Kostnader för el överskrider budget vid delårs-

bokslutet. Dyrare material och tjänster bidrar också 
till osäkerheten. VA-avdelningens kapitalkostnaderna 

är högre än föregående år och är högre än budgete-

rat. Detta på grund av att stora investeringsprojekt 
har aktiverats vilket påverkar kapitalkostnaderna. 

Under året kommer ytterligare projekt att slutföras 

och aktiveras.

Biogasens resultat den 31 augusti är -3 185 tkr. 
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 

var god under första halvåret dock med låga behand-

lingsavgifter. Den nya rötkammaren har varit i drift 
under ett år och medfört minskad egen förbrukning 

av gas till uppvärmning. Tillgången till baslast av 
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rötbart matavfall för resten av året är säkrad genom 
avtal.

Prognos
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med  
-10,6 miljoner kronor för nämnden.

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigs-

läget i Ukraina och omställningar för klimatanpass-

ningar har stor påverkan på nämndens kostnader. 
Verksamhetskostnader prognostiseras ligga betydligt 

högre än budgeterat. Stora prisökningar på exempel-

vis livsmedel, mediakostnader och bränslepriser kan 
konstateras. 

Elpriset har stor påverkan på hela nämnden. Dia-

grammet nedan visar att spotpriserna mellan åren 
2018-2022. Under år 2020 var spotpriset på elen 

aldrig över 35 öre/kWh. År 2021 är endast ett värde 

under 35 öre/kWh nämligen april med 33,68 öre/
KWh. För år 2022 ligger spotpriserna på en nivå som 

är betydligt högre än tidigare år.

EL - SPOTPRISER  MÅNADSSNITT (ÖRE/KWH)

Fastighetsavdelningen prognostiserar avvikelse för 

mediakostnader till – 10,0 miljoner kronor. Park/gata 
prognostiserar att gatubelysningen får ett underskott 

om -1, 5 miljoner kronor i och med de kraftigt ökade 

elpriserna. 

VA-avdelningen prognosticerar en underskott på -1 
618 tkr. Även VA-avdelningen prognostiserar med be-

tydligt högre verksamhetskostnader för bland annat 

el och kemikalier.

Biogasens prognosen för 2022 visar på ett underskott 

med -500 tkr jämfört med budget.

Åtgärder för att nå balans
Med anledning av de stora kostnadsnivåökningar på 

bland annat el och drivmedel med mera ser förvalt-
ningen svårigheten att inhämta den kostnadsökning 

som nu råder. De åtgärder som förvaltningen realis-

tiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom alla verk-
samheter inom förvaltningen för att minska kostna-

derna. Med anledning av det befarade underskottet 

lämnar förvaltningen ett antal förslag på åtgärder i 
verksamhetsrapporten. Vid eventuellt genomförandet 

av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét på 

avdelningarnas uppdrag. 

Socialnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Äldreomsorg och 
funktionsnedsättning -429,3 -449,1 -703,5 -685,1 18,4

Individ- och famil-
jeomsorg -118,9 -108,1 -144,2 -167,6 -23,4

Summa nämnden -548,2 -557,2 -847,7 -852,7 -4,9

Utfall
Periodens budget är inte periodiserad utifrån varia-

tioner under året utan är jämnt fördelad med 12-de-

lar. Det gör att jämförelser med budget vid delårs-
bokslut inte ger en helt sann bild av avvikelser. 

En analys i jämförelse med utfallet per 2021-08 visar 

att såväl intäkterna som kostnaderna är högre. De 

intäkter för avgifter som ökat avser till största delen 
fakturerade intäkter för kost, hemtjänst, äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård. Statsbidrag har under årets 

första 8 månader kunnat intäktsföras med 8.000 tkr 
mer än 2021-08.

Förklaringen till att interna intäkter är lägre 2022-08 

än 2021-08 är att intern ersättning till kommunala  
hemtjänstutförare för augusti har inte bokförts i au-

gusti på grund av tidig stängning av redovisningen. 

Ersättningen ligger kring cirka 6.000 tkr per månad. 
Samma förklaring återspeglas för interna kostnader.

Personalkostnaders ökning består i ökade löner, 

totalt 16.700 tkr. på helårsbasis, motsvarar cirka 

9.300 tkr per 2022-08. Sjuklöner har ökat med 2.500 
tkr och övertidslöner 2.100 tkr som en konsekvens av 

svårigheter att rekrytera vikarier.

Ökade verksamhetskostnader är mest hänförligt till 

placeringskostnader.
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Prognos
Prognosen för avgifter är lagd utifrån att antalet äld-

reboendeplatser blir färre när Frökindsgården öppnar 

efter renoveringen. 

Nämnden har erhållit ett 10-tal olika statsbidrag. 

Bidragen är i princip uteslutande specifi kt förutbe-

stämda i såväl tid som användningsområde och 
ställer krav på redovisning och återbetalning om de 

inte utnyttjas på angivet sätt. I den mån statsbidrag 

kan användas till budgeterade verksamhetskostnader 
ger det ett plus till redovisat resultat. Per augusti 

bedöms den effekten uppgå till 4.500 tkr inom äldre-

omsorgen. Det råder osäkerhet kring storleken varför 
effekten tas in i prognosen i oktober.

På kostnadssidan kommer hösten och vintern sanno-

likt medföra ökade el- och matpriser. I prognosen har 

inte tagits någon höjd för det. Däremot är de ökade 
bränslepriserna för fordon inräknade.

IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på 

23.359 tkr jämfört med budget. Barn- och ungdoms-

enheten förväntas lämna ett stort underskott för året. 
Detta beror på ett ökat antal kostsamma placeringar. 

I januari 2019 var det totalt 44 barn och unga som 

var placerade. I augusti 2022 är motsvarande siffra 
79 stycken. Förutom att antalet placeringar gått upp 

kraftigt under de senaste åren har även kostnaderna 

för placeringarna ökat markant.

Åtgärder för att nå balans
Separat handlingsplan för IFO bifogas.
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 Investeringsredovisning

NÄMND (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

BUDGET
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIKELSE 2022

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -4 254 -2 733 -4 200 -6 200 -2 000

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -14 609 -21 844 -94 400 -55 200 39 200

Kompetens- och arbetslivsnämnden -46 0 -700 -650 50

Kultur- och fritidsnämnden -963 -423 -1 600 -1 600 0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 132 -848 -6 600 -6 600 0

Socialnämnden -783 -421 -4 200 -800 3 400

Tekniska nämnden -80 211 -80 783 -180 600 -154 487 26 113

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0

Valnämnden 0 0 0 0 0

Överförmyndare 0 0 0 0 0

Summa skattefinansierad verksamhet -106 998 -107 053 -292 300 -225 537 66 763

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -20 557 -11 966 -44 300 -36 204 8 096

Biogas -3 264 0 0 0 0

Summa taxefinansierad verksamhet -23 822 -11 966 -44 300 -36 204 8 096

TOTAL -130 819 -119 019 -336 600 -261 741 74 859

Gustaf Dalénskolan
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Barn- och utbildningsnämnden
Utfall och prognos
Nämndens investeringar prognostiseras få en nega-

tiv avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta 
beror på att de inventarier som behöver köpas in till 

den nybyggda skolan i Odensberg inte fi nns med i 

nämndens investeringsbudget för 2022. Inventari-
erna i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på 

2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämn-den 

hålla sin investeringsbudget för 2022.

Kommunstyrelsen
Utfall

Utfall för Kommunstyrelsens investeringar per au-
gusti är 768 tkr. Ett överskott om 5 232 mot budget 

samma period. Utbyggnad av kommun nätet och 

Teams projekt pågår. Några av planerade aktiviteter 
får planeras om pga. försenade hårdvaruleveranser – 

ett globalt problem som främst beror på följdeffekter 

från pandemin. Inget utfall gällande ekonomisystem. 
Investeringen av nytt ekonomisystem kommer att ske 

i Skövdes kommun. Konsekvens till nästa år är att det 

istället blir driftskostnader för Falköpings Kommun 
avseende ekonomisystem. Näringslivsavdelningen 

kommer att under 2022 genomföra en upphandling 

av nya digitala infartsskyltar. Oförutsedda inves-
teringars prognos handlar om investeringsbehov 

slalombacken.

Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per 
augusti är 21 076 tkr. Det visar ett överskott om 35 

857 tkr mot budget samma period. 

Det pågående projektet av Överlämningsbangård har 

en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskost-
nad förväntas bli betydligt högre än beräknat. I Kom-

munfullmäktige den 29 augusti § 85 beslutades om 

tilläggsanslag med 20 000 tkr för att utöka kommun-
styrelsens investeringsbudget för mark- och exploate-

ring för år 2023 i detta projekt. Kommunfullmäktige 

beslutade att omprioritera i investeringsbudgeten 
och senarelägger projektet Krokstorps handelsom-

råde gång- och cykelbro.

Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan 

2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000 
kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av 

den gamla godisfabriken på Sjögatan.

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av 

en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har ge-

nomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter uppföras. 
Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och Tåstorp 

7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 000 kva-

dratmeter industrimark på Brogärdets industriom-
råde skett för nybyggnation av lagerbyggnad.

Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Sten-

storp) har genomförts.

En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen och 

Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts 
under mars-april.

Prognos

Nämndens prognos för investeringar för helåret är 55 
200 tkr , ett överskott mot budget 39 200 tkr. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Utfall
Under perioden januari-augusti har inga investe-

ringar gjorts

Prognos
Planerade investeringar kommer att göras under det 

tredje tertialet och förväntas överensstämma med 

budget.

Kultur och fritidsnämnden
Utfall
Per augusti 2022 uppgår nuvarande inköp till -0,42 

mnkr av nämndens investeringsbudget på -1,6 mnkr. 

De gjorda inköpen avser bland annat inventarieinköp 

till öppen ungdomsverksamhet och administration 
samt inköp av nya skyltar till Ekehagens forntidsby. 

Inköp till djurparken samt frisbeegolfen på Mösse-

berg och innan sommaren skedde inköp av konst. 

Prognos
Plan fi nns för inköp under resten av året i nivå med 

budget.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Utfall
Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 
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-6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av -0,4 mnkr 
från föregående år. Totalt -6,6 mnkr.

En ny släckbil är under byggnation med planerad 

leverans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av 
utrustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen 

tas i bruk under hösten. I utfallet under ”Övrigt” in-

går tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning 
som placerats på brandstationen i Falköping samt ett 

lastväxlarfl ak.

Prognos

Prognosen för årets investeringar ligger i nivå med 
budgeten.

Socialnämnden
Utfall
Årets investeringar består per 2022-08 av möbler och 

IT-utrustning.

Prognos
För upprustning av inom- och utomhusmiljö kom-

mer statsbidrag att användas, varför utfallet på helår 
kommer att visa ett stort plus mot budget.

Tekniska nämnden
Utfall
Budgeterade investeringsmedel för skattefi nansie-

rade investeringar är 180,6 miljoner kronor, under 
perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts. VA-avdelningen har under samma period 

förbrukat 12,0 mnkr av de 44,3 mnkr som är budge-
terade.

Av budgeten för skattefi nansierade re- och löpande 

investeringar är 62 miljoner kronor är 12,0 miljoner 

kronor förbrukade. Asfaltsarbeten har upphandlats 
under våren 2022 men avbrutits då det efter utvärde-

ring av anbuden inte kunde fastställas vilket som var 

mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Nytt 
avtal är undertecknat med leverantör för asfaltsar-

beten där priserna endast påverkats i mindre om-

fattningen,  asfaltsarbeten riskerar dock att inte blir 
utförda inom planerad tid. 

Trafi ksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har 

genomförts som planerat under första delen av 2022 

vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen. 

Maskininvesteringar har genomförts enligt maskinin-
vesteringsplanen bland annat har utbyte av redskaps-

bärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare beställda 

lastbilarna väntas det ännu på. 

Reinvesteringar för fastighetsavdelningen omfattar 

åtgärder på kommunens fastigheter med byggnader. 

Allt från fasadarbeten till teknisk installation.

Exempel på löpande investeringar är komplettering 
av utebelysning vid skolor och förskolor, upprust-

ning av utemiljön vid skolor.

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga för-

valtningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder 
som ”hyresgästen” vill ha utfört men som inte är ett 

underhåll.

Av VA-avdelningens reinvesteringsbudget har 7,6 mil-

joner kronor förbrukats av de 28,5 miljoner kronorna.  

Läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan 

Falköping och Slutarp/Kinnarp har renoverats. Totalt 

byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen. 
Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att 

kunna mäta tryck och fl öde genom inkommande led-

ning. 

Arbete med mindre investeringar i el, styr och maskin 
pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsystem i 

Valtorps reningsverk ut. Nu pågår renovering av bio-

logiska bassänger på Hulesjön som en åtgärd för att 
energieffektivisera samt förbättra utsläppsvärden .

Som en del i arbete med upprustning och förbere-

delse inför kris utförs reinvesteringar i våra reservvat-

tentäkter. Under våren renoverades Flobys vattentäkt 
Stockakällan.  Efter Floby fortsätter arbetet i Åsarp. 

Omfattande renovering av VA nätet på Stora Torget i 

Falköping pågår som en del av projektet med att göra 

i ordning torgytan. All kommunal VA byts ut/relinas 
vilket minskar risker för läckage på kommunala led-

ningar och grävningar i den nya torgyta i framtiden.

Prognos
Prognosen för re- och löpande investeringar är att 

54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas av 62 mil-

joner som är reinvesteringsbudgeten under 2022.  

VA-avdelningens reinvesteringbudget på 28,5 
miljoner kronor prognostiseras att den kommer att 

förbrukas enligt plan.
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 Fleråriga investeringar

Tekniska nämnden - Skattefi nansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Fastighet skolor -16 427 -446 100 -76 706 -519 400 -73 300

Platåskolan - Fastighet -208 -388 700 -46 478 -430 800 -42 100

Mössebergsskolan ventilation -1 450 -4 700 -5 135 -5 134 -434

Odensbergsskolan - förskola/kök -1 440 -37 700 -2 980 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -12 782 -15 000 -21 566 -21 566 -6 566

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan) -547 0 -547 -16 400 -16 400

Fastighet vård och omsorg -33 781 -140 700 -120 298 -143 700 -3 000

Frökindsgården, ombyggnad -17 423 -25 700 -23 282 -26 700 -1 000

Nytt korttidsboende -16 094 -34 000 -18 242 -38 000 -4 000

Ranliden, ombyggnad till kontor -264 -81 000 -78 774 -79 000 2 000

Fastighet Övrigt -6 272 -43 150 -8 847 -58 250 -15 100

Stadshus konferensrum -587 -6 000 -622 -15 000 -9 000

Stadshus proj ombyggnad vent 0 -500 0 0 500

Stenstorps vårdcentral -5 390 -5 800 -7 743 -6 000 -200

Ishallen -200 -29 600 -279 -36 000 -6 400

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -95 -1 250 -203 -1 250 0

ParkGata -1 819 -67 650 -18 996 -71 457 -3 807

Platåskolan - Gata 0 -26 450 -3 147 -31 744 -5 294

Plantisparken -442 -11 700 -9 815 -10 213 1 487

El-ljusspår (Vartofta kvar) 0 -4 500 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -1 377 -25 000 -3 676 -25 000 0

Övrigt -71 -3 200 -76 -3 200 0

Markanläggning återvinningscentral -71 -3 200 -76 -3 200 0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -58 370 -700 800 -224 923 -796 007 -95 207

Fastighet- skolor
Platåskolan – fastighet

Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 

utförts. Dispensansökan om fl ytt av salamander har 

överklagats och beslut inväntas av Mark och miljöö-
verdomstolen.

Mössebergsskolans ventilation
Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under 

kvartal 1 2022.

Odensbergsskolan
Beslut har tagits om ombyggnation av förskola och 

kök medan lokaler för F-6-skolan hyrs in under en 
period för att täcka det behovet. 

• moduler/skola

Förhyrning av modulskola är upphandlad och togs i 

drift under första kvartalet 2022.

• förskola och kök

Projektering av om- och tillbyggnad av förskolebygg-
nad och kök har utförts och entreprenör (totalen-

treprenör) är upphandlad. Byggnationen pågår och 

beräknas färdigställas under 2023.

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan)
Tekniska nämnden har under tertial 1 beslutat om 

att tidigarelägga projektet med Högstadie centrums 
lokalförändring under 2022 och avvikelserapportera 

1 000 tkr i syfte att genomföra trygghetsåtgärder för 

skolmiljön.
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Fastighet- vård- och omsorg
Frökindsgården
Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen 

pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Projek-
tet beräknas färdigställas hösten 2022.

Nytt korttidsboende
Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården 

och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och 
projektering har utförts. Byggnationen pågår och 

beräknas färdigställas våren 2023.

Ranliden
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovis-

ning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är 

parkeringsplatser som kan iordningställas efter att 
detaljplan har omarbetats. 

Fastighet övrigt
Stadshuset
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och 

underhållsarbeten samt eventuella lokalanpass-
ningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram. 

När beslut har tagits om budget kan projektering och 

byggnation påbörjas. 

• konferensrum

Efter mer ingående projektering har det identifi erats 
att ombyggnation av konferensrum påverkar våning-

en ovanför på grund av ventilationsåtgärder. Detta 

innebär att även kontoren måste renoveras. Beslut 
inväntas om fortsatt arbete.

• ombyggnad kontor

Byggnation pågår och planeras vara klar under okto-

ber. Fönsterbyten genomförs vecka 48 på grund av 
försenad leverans.

Stenstorps vårdcentral
Ombyggnation av vårdcentralen som hyrs ut till  
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och 

beräknas färdigställas december 2022.

Ishallen

Partneringentreprenör är upphandlad och projekte-

ring pågår under hösten 2022. Under 2023 beräknas 
byggnation påbörjas.

Ekehagens forntidsby

Reparation av Järnåldersgården pågår. Arbetet kom-
mer pågå under 2022 och beräknas vara klart som-

maren 2023.

Park/gata
Platåskolan - Gata

Ombyggnation av gator och trafi kmiljön runt den 
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör 

(partneringentreprenad) har utförts. Projektering 

har utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljpla-

nen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbörjas 

under 2023 och beräknas färdigställas under 2025. 
Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr 

(prisjusterat till 2022 års nivå).

Plantisparken upprustning

Plantisprojektet har fortsatt under första delen av 
2022 genom att diverse effektbelysning har placerats 

ut i parken samt att en del möblering har köpts in. 

Elljusspår Vartofta

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas 
kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt 

start och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att 

färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktill-
gång kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med 

detta leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet 

förväntas hålla sig inom avsatt budget. 

Stadskärnan
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling 

genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt. 

Under första delen av 2022 har bygghandlingar tagits 
fram för första etappen som ska omfatta entréplat-

sen vid Östertullsgatan. Arbetet har påbörjats under 

augusti månad och förväntas färdigställas under 
december 2022 för etapp 1. I projektet fi nns en 

budget avsatt om 25 mnkr och en etappindelning har 

beskrivits mer utförligt i projektdirektivet.
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Tekniska nämnden - taxefi nansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Vatten och avlopp

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -4 055 -32 500 -31 528 -32 500 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -94 -17 000 -3 150 -17 000 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -208 -4 000 -2 451 -3 000 1 000

Danskavägen etapp 2 -42 -4 000 -47 -4 000 0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -4 399 -57 500 -37 176 -56 500 1 000

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Fastigheterna 

är anslutna till kommunalt VA.

VA - Danska vägen etapp 2
Etapp två är planerat till hösten 2022. 

Vatten och avlopp
VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp 
Arbetet med ledningsnät i  Kättilstorp är i slutfasen. 

Under sommaren togs i drift den nya pumpstationen 

Vartofta-Åsaka. Nu pumpas nästan all spillvatten från 
Kättilstorp via Vartofta till Falköpings reningsverk. 

Återstår mindre arbete under hösten.

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Fortsättningen på projektet planeras under höst/vin-

ter 2022/2023. 

Övrigt
Markanläggning återvinningscentral
Projektering och utredning av den nya platsen för 

återvinningscentralen pågår. I somras gjordes 
trafi kmätning på Mossvägen samt undersökning av 

befi ntliga gasledningar. I höst kommer andra förut-

sättningar att utredas, såsom markförhållanden och 
utformning av den nya ÅVC ytan. 

Vid årsskiftet ska undersökningar vara genomförda 
för att påbörja med  projekteringen. Projekteringen 

och byggförberedelse är planerade under 2023. 

Byggnation av den nya ÅVC planeras under 2024 och 
2025. 
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Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Marjarp logistikområde -7 467 -71 800 -9 056 -89 700 -17 900

MARJARP ETAPP 1-3 0 -33 300 -26 200 -30 200 3 100 

Gata 0 -33 300 -26 200 -30 200 3 100 

SPÅRINVESTERING MARJARP -1 766 -10 000 -2 077 -11 000 -1 000 

Övrigt -1 766 -10 000 -2 077 -11 000 -1 000 

ÖVERLÄMNINGSBANGÅRD -5 701 -28 500 19 221 -48 500 -20 000 

Gata -5 701 -28 500 -9 654 -48 500 -20 000 

Statliga bidrag 0 28 875 0 0 

Fåraberget  -9 683 -99 100 -54 671 -97 000 2 100

FÅRABERGET ETAPP 2B BOSTADSOMRÅDE -1 937 -19 400 -12 137 -18 200 1 200 

Gata -1 552 -12 300 -6 826 -12 300 0 

VA -385 -7 100 -5 311 -5 900 1 200 

FÅRABERGET ETAPP 2A RADHUS -18 -23 100 -20 449 -23 100 0 

Gata -18 -11 200 -9 849 -11 200 0 

Övrigt (Höstbruksgatan) 0 -11 900 -10 600 -11 900 0 

VÄSTERÄNGSGATAN, FÅRABERGET 0 -1 000 -366 -1 000 0 

Gata 0 -1 000 -366 -1 000 0 

KROKSTORPS HANDELSOMRÅDE (MEGALITEN ET 1) -9 -15 100 -12 400 -14 100 1 000 

Gata -9 -15 100 -12 400 -14 100 1 000 

STE BREDÄNGSGATAN -2 173 -1 700 -2 173 -1 800 -100 

Gata -1 277 -700 -1 277 -800 -100 

VA -896 -1 000 -896 -1 000 0 

SIKAGÅRDSGATAN INKL RONDELL OCH GATOR -461 -11 400 -461 -11 400 0 

Gata -461 -11 100 -461 -11 100 0 

VA 0 -300 0 -300 0 

FÖRLÄNGNING SIKAGÅRDSGATAN -5 085 -27 400 -6 685 -27 400 0 

Gata -2 512 -18 400 -2 512 -18 400 0 

VA -2 555 -7 100 -2 555 -7 100 0 

Övrigt (gata Nordmmannag, förlägn Fårab) -18 -1 900 -1 618 -1 900 0 

SUMMA MARJARP OCH FÅRABERGET -17 150 -170 900 -63 727 -186 700 -15 800

ÖVRIGT -3 926 -7 800 -528 1 200 9 000

OFÖRUTSETT MEX 0 -2 000 0 2 000 4 000 

ANNEBORG 1:6 HILDASRO -528 -1 800 -528 -1 400 400 

Gata -16 -800 -16 -800 0 

VA -512 -1 000 -512 -600 400 

VÄSTORPSGATAN/HERREGÅRDSGATAN, FLOBY 0 -4 000 0 4 000 8 000 

Gata 0 -2 000 0 2 000 4 000 

VA 0 -2 000 0 2 000 4 000 

KÖP AV FASTIGHETER OCH MARK -3 398 0 0 -3 400 -3 400 

SUMMA MARK OCH EXPLOATERING  -21 076 -178 700 -64 255 -185 500 -6 800
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Mark- och exploateringsinvesteringar
Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per 

augusti är 21 076 tkr. Det visar ett överskott om 35 
857 tkr mot budget samma period. Prognos för helår 

lämnas på 50 700 tkr, vilket visar en avvikelse om ett 

överskott på 34 700 tkr jämfört mot budget. 

Marjarp
Det pågående projektet av Överlämningsbangård har 

en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskost-
nad förväntas bli betydligt högre än beräknat. I Kom-

munfullmäktige den 29 augusti § 85 beslutades om 

tilläggsanslag med 20 000 tkr för att utöka kommun-
styrelsens investeringsbudget för mark- och exploate-

ring för år 2023 i detta projekt. Kommunfullmäktige 

beslutade att omprioritera i investeringsbudgeten 
och senarelägger projektet Krokstorps handelsom-

råde gång- och cykelbro.

Fåraberget
Projekten fortsätter enligt plan.

Övrigt 
Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan 
2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000 

kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av 

den gamla godisfabriken på Sjögatan.

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av 
en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har 

genomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter upp-

föras. Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och 
Tåstorp 7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 

000 kvadratmeter industrimark på Brogärdets indu-

striområde skett för nybyggnation av lagerbyggnad.

Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Stens-
torp) har genomförts.

En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen och 

Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts 

under mars-april.
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 Falköpings Hyresbostäder - Koncern

 Hotellfastigheter i Falköping AB

RESULTATRÄKNING (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

Hyresintäkter 110 364 112 908

Övriga rörelseintäkter 2 791 1 753

Rörelsens intäkter 113 155 114 661

Drift- och underhållskostnader -43 203

Fastighetsskatt/-avgift -1 664 -45 265

Övriga externa kostnader -5 973 -2 179

Personalkostnader -17 218 -6 211

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -25 897 -17 138

Rörelsens kostnader -93 955

Rörelseresultat 19 200 -24 906

Resultat från fi nansiella poster -7 862

Resultat från andelar i koncernföretag 0 -103 561

Ränteintäkter och liknande resultatposter 42 11 100

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 043

Resultat efter fi nansiella poster 15 199 41 944

Bokslutsdispositioner 104

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering -3 428

Periodens resultat 15 199 49 720

RESULTATRÄKNING (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

Hyresintäkter 274 996

Övriga rörelseintäkter 187 7

Rörelsens intäkter 461 1 003

Drift- och underhållskostnader -139 -244

Fastighetsskatt/-avgift -38 -37

Övriga externa kostnader -79 -97

Personalkostnader - -

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -230 -230

Rörelsens kostnader -486 -608

Rörelseresultat -25 395

Resultat från fi nansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Ränteintäkter och liknande resultatposter - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -

Resultat efter fi nansiella poster -26 395

Bokslutsdispositioner - -

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering - -

Periodens resultat -26 395



60   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022

EKONOMISK REDOVISNING

 Sammanfattning och analys

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppfölj-
ningar, vilket innebär att en uppföljning av kom-

munens resultat mot budget görs var fjärde månad, 

den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. 
Uppföljningarna för augusti och december är lagstad-

gade och revideras av kommunens externa revisorer. 

I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppfölj-
ningar mot uppsatta mål.

Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2022 

visar ett positivt resultat på 112,9 mnkr, exklusive 
förändring semesterlöneskuld. Föregående år var 

motsvarande resultat 92,8 mnkr. Helårsprognosen 

totalt för kommunen visar ett resultat på 104,0 mnkr, 
föregående år var prognosen 88,6 mnkr. Det är alltså 

betydligt högre och högre resultat än föregående år 

både vad gäller utfall och prognos. Flerårsplanen 
och budgeten för 2022 byggdes på SKR´s prognos, 

från augusti 2021 av förväntade skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Nu i delårsrapporten augusti 
2022 har vi lagt in SKR´s senaste prognos från aug 

2022. Sammantaget skatter och generella statsbi-

drag beräknas nu till 71,0 mnkr högre än vad vi har 
budget. Det ekonomiska läget för Sveriges kommu-

ner vad gäller skatteintäkter har inte påverkats så 

negativt som SKR`s prognoser visade för drygt ett år 
sedan. Staten har också skjutit ut pengar till Sveriges 

kommuner i form av olika bidrag. 

Nämndernas prognoser visar underskott på sam-

manlagt - 31,9 miljoner (föregående år underskott 
med - 13,7 mnkr) jämfört med budget. Flera nämn-

der prognosticerar underskott, Kompetens- och 

arbetsliv - 15,7 mnkr, Kultur och Fritid - 0,2 mnkr, 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg -0,6 mnkr, Soci-

alnämnden -5,0 mnkr samt Tekniska nämnden – 10,6 

mnkr. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds 
delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala 

delårsrapport.

Vatten och avlopp som är taxefi nansierat visar ett 

underskott på 1,6 mnkr. 

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på 
-3,2 mnkr för 2022.  

De centrala posterna visar ett överskott på + 40,0 

mnkr (varav fi nansiell leasing 14.5 mnkr) jämfört 
med budget vilket till största delen är hänförligt till 

effekter av personalomkostnadspålägget.

Under fi nansiella och övriga poster har vi en avvi-
kelse vad gäller avskrivningar och kapitalkostnader 

på - 4,7 mnkr vilket hänför sig till interränta och 

förskjutning i färdig ställande av investeringar, samt 
fi nansiell leasing. Prognosen för fi nansiella intäkter 

överstiger budget med + 1,0 mnkr vilket till största 

del beror på försäljning av aktieandelar i kommunens 
pensionsplaceringar. Vad gäller underskott avseende 

fi nansiella kostnader har beror det på det höjda rän-

teläget samt värdenedgång av kommunens pensions-
placeringar.  Skatteintäkter och generella statsbidrag 

beräknas nu till 71,0 mnkr högre nu än budgeterat. 

Falköpings kommuns fi nansiella mål utgår ifrån 
kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, och 

har senast beslutats i samband med Kommunfull-

mäktiges beslut om budget för 2022 och Flerårsplan 
2022-2024. Det innebär att det fi nansiella resultatet 

ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav;

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårspe-
riod. För perioden  2022-2022 skall dock resultatet 

årligen uppgå till minst 45 mnkr.

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr 

vid utgången av perioden 2022-2024. Från 2024 får 
kommunens investeringar årligen högst uppgå till 

summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskul-

den skall inte öka.  

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings 
kommun skall ha ett resultat för 2022 på 45,0 mnkr, 

beslutad budget 49,7 mnkr. I den nu framlagda del-

årsrapporten visar prognosen ett resultat om 104,0 
mnkr dvs en positiv avvikelse med 54,3 mnkr från 

budget. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 

mnkr vid utgången av perioden 2022-2024. Progno-
sen är att låneskulden kommer att uppgå till ca 1 100 

mnkr vid utgången av 2022. De fi nansiella målen för 

god ekonomisk hushållning för 2022 ser därför ut att 
uppfyllas för 2022. 

Vid analysen av kommunens ekonomi och det förvän-

tade höga resultatet 2022 är det viktigt att analysen 
görs över tid. Kommunens skatteintäkter höjdes med 

ca 16 mnkr, skattehöjning med 35 öre, inför 2020. 

En stor del av grunden till den beslutade höjningen 
avser en förstärkning av ekonomi för att klara den 

ökade investeringstakten. Effekten av de ökade inves-
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teringarna kommer successivt varför man bör se det 
beräknade goda resultatet 2022 som att kommunen 

tagit höjd för ökande kostnader för kommande stora 

investeringar. Den reviderade kostnadsutjämningen 
inför 2020 har också ökat kommunens intäkter. 

Vidare ser Sveriges kommuner ut att vara något 

”överkompenserade” ekonomiskt av staten p.g.a. 
Corona-pandemin. Dessa faktorer gör det rimligt att 

Falköpings kommun gör ett betydligt större överskott 

än budgeterat för 2022. Vidare ser vi nu stora för-
ändringar i ekonomi pga den allt högre infl ationen, 

exempelvis energi, material, livsmedel och räntor. 

För 2023 kommer vi också få kraftigt ökade kostna-
der för pensioner. Den kommande lönerörelsen blir 

också viktig för ekonomin. Den sammanfattande 

analysen blir därför att det är mycket positivt med de 
senaste årens höga resultat för kommunen vilket gör 

att vi rimligt kan klara kommande kostnadsökningar 

vad gäller drift och investeringar. 

De fyra målen bedöms per delår augusti enligt föl-

jande: 

GOD-
TAGBAR

GOD

GOD

GOD

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping.

Skapa förutsättningar för ett attraktivare 
Falköping.

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 
utvecklas.

Kommunens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning.
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Inledning
Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-
lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-
bitioner samspelar med de resurser som kommunen 
avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten 
ska även fungera som ett underlag till eventuella 
verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 
mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 
utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 
nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-
drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 
utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 
verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 
kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 
samband med kommunens gemensamma uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

 

Nämndens uppdrag 
Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kom-
munens organ med ansvar för arbetsmarknadsen-
heten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs 
reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdrags-
utbildning och eftergymnasiala utbildningar.  

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 
vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 
regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter 
mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt uti-
från att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en 
central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas möjlig-
het till lärande är angeläget utifrån många olika per-
spektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära 
nytt, lära om och lära mer är verktyget för att med-
borgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska 
vara vad den enskilde individen har med sig samt ar-
betsmarknadens behov avseende kompetens och ar-
betskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbild-
ningar och insatser som matchar såväl medborgarnas 
behov som arbetslivets efterfrågan. 

Organisation 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringarnas påverkan på 
även verksamheten 
Falköpings kommun står som alla kommuner inför 
ständiga förändringar och den demografiska utveckl-
ingen påverkar ett lands ekonomi och arbetsmark-
nad. Sverige såväl som många andra länder har en 
befolkning där gruppen yngre än arbetsför ålder och 
äldre än arbetsför ålder ökar snabbare än den grupp 
som är i arbetsför ålder. Detta kommer att utmana 
välfärdssystemet när färre i arbetsför ålder ska för-
sörja fler och det kommer att krävas innovation och 
nya arbetssätt inom offentlig sektor. Kompetensbe-
hoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbygg-
nad ökar i takt med att befolkningen och särskilt an-
delen äldre växer.  

Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling 
där en del yrken försvinner medan andra branscher 
utvecklas och behöver rekrytera. Digitaliseringens 
snabba framfart och de förändrade arbetssätten, del-
vis utifrån pandemin, skapar behov av nya kompe-
tenser och yrkesroller och förändrar arbetslivet. För 
att bemöta omvandlingen måste bland annat utbild-
ningssektorn samverka med arbetsgivare för att ut-
bud ska matcha framtidens resursbehov. Utbildning 
är ett verktyg för att klara den kompetensförsörjning 
som arbetsmarknaden behöver på både kort och lång 
sikt och den kommunala vuxenutbildningen bär en 
viktig roll för att täta kompetensglappet mellan ar-
betsgivare och individ.  

I nuläget har arbetsmarknaden fortsatt stora problem 
med kompetensförsörjning, samtidigt som den de-
mografiska utvecklingen utmanar kompetensförsörj-
ningen inom offentlig sektor, då både offentlig och 
privat sektor är i behov av arbetskraft. Matchnings-
problematiken blir allt tydligare, där målgruppen 
som sedan tidigare befinner sig utanför arbetsmark-
naden idag har längre väg för att etablera sig trots 
den höga efterfrågan. Utbildningssektorn behöver 
samverka och omvärldsbevaka tillsammans med så-
väl offentlig sektor som näringsliv för att kunna 
möta den omvandling som samhället står inför.  

Arbetsförmedlingen (AF) spelar en stor roll i arbetet 
med att öka sysselsättningsgraden och hur kommu-
ner ska arbeta med målgruppen som behöver stöd till 
egen försörjning. Reformeringen av AF pågår sedan 
flera år, vilket påverkar förvaltningens verksam-
heter. Myndigheten är en viktig samarbetspartner för 
förvaltningen och situationen som myndigheten be-
finner sig i drabbar alla de beröringspunkter som 
förvaltningen har med den. Formerna för kommu-
nens roll i reformeringen är ännu osäkra men något 
som blir alltmer tydligt är att målgruppen som remit-
teras från AF till AME inte står nära arbete eller 
praktik utan remitteringen är kopplad till Förstärkt 
arbetsträning, vilket i sig innebär att individen står 
längre från arbetsmarknaden. AF hänvisar personer 

som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande till 
externa aktörer. 

Falköping ligger sedan flera år på en relativt hög och 
jämn nivå i utfallet av ekonomiskt bistånd. Behovet 
av ekonomiskt bistånd skapar både samhälleliga och 
mänskliga kostnader. Inom målgruppen kan det fin-
nas variation av social problematik som missbruk el-
ler psykisk ohälsa. I många av de aktuella hushållen 
lever barn, vilket föranleder ett barnrättsperspektiv. 
Över tid erhåller en ökande andel av hushållen som 
beviljas ekonomiskt bistånd i Falköping bistånd 10 
månader eller längre, vilket klassas som långvarigt 
biståndsbehov enligt Socialstyrelsen.  

Den 1 januari började en förenklad betygsskala gälla 
inom Komvux på grundläggande nivå, Komvux som 
särskild utbildning på grundläggande nivå och Ut-
bildning i svenska för invandrare (Sfi). Kunskaps-
kraven har reviderats på grund av den förenklade be-
tygsskalan, men nivån för godkänt betyg har inte 
ändrats. Förändringen förväntas kunna bidra till en 
högre genomströmning av elever samt förenkla be-
dömnings- och dokumentationsarbetet för undervi-
sande lärare. Målgrupperna som förvaltningen möter 
inom såväl Vuxnas lärande som AME behöver mer 
stöd och anpassning än tidigare för att göra progress-
ion vilket utmanar förvaltningens resursplanering 
och arbetssätt. Vuxenutbildningens elevantal visar 
en sakta minskande trend, framför allt inom SFI, 
grundläggande och gymnasiala kurser. Detta är med 
största sannolikhet en effekt av att arbetsmarknaden 
är god. Ansökningsintresse och inflöde av elever 
minskar inom vuxenutbildningar över hela Sverige, 
det framkommer som en nulägesbild i Sveriges kom-
muner och landstings nationella VUX-nätverk. 

I juni tog riksdagen beslut om en proposition för att 
dimensionera gymnasial utbildning i högre grad uti-
från de regionala behoven, vilket påverkar vuxenut-
bildningens gymnasiala yrkesutbildningar. Arbete 
pågår inom KomX för att utöka det frisök som redan 
är etablerat med att även innefatta vårdutbildning 
samt göra mer omfattande gemensamma kompetens-
analyser. Arbetet kommer konkret att få påverkan på 
verksamheten tidigast hösten 2023. 

Sverige har under de senaste åren minskat sitt motta-
gande av asylsökande. Pandemins reserestriktioner 
har begränsat den internationella rörligheten även 
om behovet av asyl globalt har varit stort. Just nu le-
ver över en procent av världens befolkning på flykt 
undan klimatförändringar och konflikter. Det på-
gående kriget i Ukraina medför en allvarlig humani-
tär situation för Ukrainas befolkning och över 11 
miljoner människor är på flykt från sina hem, många 
är fortfarande fast i kriget. FNs flyktingorgan UN-
HCR uppskattade under våren att 12 miljoner män-
niskor i Ukraina och 4 miljoner på flykt från Ukraina 
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kommer att behöva skydd och hjälp kommande må-
nader, detta gör flyktingkrisen till den snabbast väx-
ande i Europa sedan Andra världskriget. Migrations-
verkets bedömningar har fått revideras löpande då 
den mängd flyktingar som först förväntades inte har 
sökt skydd i Sverige. Dock kvarstår faktum att det är 
en händelse som påverkar verksamheterna även om 
det inte är i den omfattning som först prognostise-
rades. Enligt massflyktsdirektivet omfattas vuxna 
emigranter från Ukraina inte av utbildning inom Sfi 
eller annan utbildning inom Vuxnas lärande. SKR 
skickade under sommaren 2022 en hemställan till re-
geringen om att utreda rätt till Sfi för de som omfat-
tas av massflyktsdirektivet. Frågan utreds av Utbild-
ningsdepartementet under hösten 2022. 

Förutom ett stort mänskligt lidande bidrar orolighet-
erna i Europa till störningar i samhällsekonomin. In-
flationen stiger och börsen är osäker vilket ger eko-
nomiska konsekvenser för många länder, Sverige in-
kluderat. Inflationen ligger idag på de högsta nivå-
erna på 30 år. Det finns farhågor om att ett utdraget 
krig kommer att höja priserna än mer vilket sänker 
samhällets köpkraft och därmed kan en minskad pro-
duktion förväntas och på sikt en lågkonjunktur. Pre-
cis som under pandemin ger globala händelser stor 
påverkan även lokalt och det är svårt att prognosti-
cera för framtida konsekvenser av detta. 

Digitaliseringens utveckling gör att medborgare får 
allt högre förväntningar på att kommunen som orga-
nisation tillhandahåller moderna stöd och tjänster. 
En ökad efterfrågan på distanskurser ses framför allt 
inom gymnasiala kurser på Komvux.  

Den första kontakten med offentlig sektor och myn-
digheter tas oftast digitalt och det behövs innovation 
och medvetenhet om att arbetssätt kan behöva för-
ändras för att möta dessa förväntningar och krav. Di-
gitaliseringens möjligheter är också nödvändiga att 
tillvarata för att förvaltningen ska kunna bredda ut-
bildningsutbud och effektivisera administrativa pro-
cesser. 

Avslutningsvis är det ett läge där det är svårt att göra 
en omvärldsanalys över längre tid. Det osäkra kon-
junkturläget gör prognoserna än mer osäkra.  

Händelser av väsentlig betydelse 
De faktorer som i nuläget bedöms påverka förvalt-
ningen mest är den matchningsproblematik som kan 
ses på arbetsmarknaden, där efterfrågan på kompe-
tens generellt inte motsvarar de som är arbetslösa. 
Målgruppen som sedan tidigare befinner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden får en allt längre väg för att 
göra stegförflyttningar mot arbete.  

Under våren har antalet hushåll och mottagare av 
ekonomiskt bistånd minskat, en positiv trend mot ti-
digare år. Dock är det en trend som synts under de 
senaste månaderna och det är ännu för kort sikt för 
att dra långsiktiga slutsatser. Förvaltningen har på-
börjat ett strukturerat och långsiktigt arbete med att 

analysera och åtgärda orsaker vilket även är en del i 
SKR:s projekt en effektivare kommun. 

Eftersom Arbetsförmedlingen är en av förvaltning-
ens viktigaste samverkansparter får myndighetens 
reformering effekter för förvaltningen, då arbetsför-
medlandet överlåts till externa aktörer. Frågan om 
kommunens framtida roll i arbetsmarknadspolitiken 
följs noga. Under sommaren började en ny förord-
ning att gälla, som reglerar AFs samverkan med 
kommuner och den lokala närvaron. Ännu är det 
oklart vad denna i praktiken kommer innebära.  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 Kommunens vision – Det goda livet 
Det goda livet är kommunens vision om det hållbara 
samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även 
för kommande generationer. Det goda livet bygger 
på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. 
Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnan-
det och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.  

 
Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, in-
flytande och hälsa. När enskilda individer och grup-
per får möjlighet att påverka sin livskvalitet och ut-
vecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av 
medskapande som bidrar till meningsfullhet. Me-
ningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet 
för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar an-
svar för en gemensam framtid och en hållbar ut-
veckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 
kommunens invånare och för kommande generat-
ioner.  

Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-
munen går före i utvecklingen av ett hållbart sam-
hälle, där naturens och de mänskliga resurserna an-
vänds medvetet och balanserat. Ekologin sätter ra-
marna och villkoren med planetens absoluta gränser, 
ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett 
medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva 
målsättningen med det dynamiska och rättvisa sam-
hället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommu-
nen ser ett tydligt samband mellan hållbara sats-
ningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska 
vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu 
och i framtiden. Kommunen som organisation är till 
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för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska be-
handlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas 
av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att 
goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och 
samverkan. Agenda 2030 

Kommunens vision om det 
goda livet, med de tre håll-
barhetsdimensionerna, 
samt de prioriterade målen 
hänger tätt ihop med FNs 
Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 
globala mål för hållbar ut-
veckling. Dessa syftar till 
att utrota fattigdomen, 
stoppa klimatförändring-

arna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Ge-
nom att koppla de globala målens ikoner till kom-
munens övergripande mål stärks styrkedjan. Agen-
dan ska tillsammans med kommunens övergripande 
mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt 
kommunens klimatstrategi vara styrande för att 
kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till 
invånarna. 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-
dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera 
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det 
arbete kommunen gör. Politisk prioritering 
I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den 
styrande politiska majoriteten identifierat följande 
fokusområden: 

 Arbetsmarknad 
 Digitalisering 
 Klimat 
 Trygghet 

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 
strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-
kusområdena. Arbetet med fokusområden ska ge-
nomsyra alla fyra målen. Nämndens mål 
KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål. 
Under varje mål har förvaltningen knutit an delmål 
som tydliggör nämndens och förvaltningens roll och 
uppdrag för medarbetare och medborgare. Nämn-
dens arbete med de globala målen enligt Agenda 
2030 sker såväl i de dagliga som strategiska proces-
serna inom förvaltningen.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 
 

 

 

 

 

Delmål: Erbjuda förutsättningar 
för att stärka individens position 
på arbetsmarknaden med målet att 
nå egen försörjning. 

Fullföljda studier – det livslånga 
lärandet 
Förvaltningens målsättning är att stärka individens 
position på arbetsmarknaden genom fullföljda stu-
dier och därigenom gynna stegförflyttningar mot ar-
bete och/eller fortsatta studier. Under årets första 
halvår har 1 083 elever varit inskrivna inom Vuxnas 
lärande i egen regi, vilket är en minskning från tidi-
gare år, se stapeldiagram. 

 

Varje elev kan studera flera kurser och sett till antal 
kursdeltagare så syns ett lägre antal inskrivna kurs-
deltagare under årets första månader samt under 
juni månad i jämförelse med tidigare år. 

 

Sett över tid så skulle kan ett trendskifte anas med 
färre kursdeltagare, men det är ännu för tidigt att 
prognosticera vilka konsekvenser ett lägre flöde in-
nebär. Dessa siffror ligger tillsammans med statistik 
över antagningsdata till grund för resursplanering 
och effektivt utnyttjande av resurser som personal 
och lokaler. Statistiken gällande andel antagna i för-
hållande till antal ansökningar samt andel startande 
av antal antagna mäts som indikatorer under mål 1.  

Under årets första halvår har 927 ansökningar han-
terats för utbildning inom Allmänna ämnen och för-
valtningens gymnasiala yrkesprogram, alla i egen 
regi. Av dessa har 680, 73 % blivit erbjudna en ut-
bildningsplats varav 661, 97 % slutligen startat sin 
utbildning.  

 
Inom de gymnasiala yrkesutbildningarna har 70 % 
av alla sökande erbjudits en utbildningsplats, varav 
75 % registrerats som startande två veckor efter ut-
bildningsstart. Siffrorna gäller alla utbildningar som 
startat i egen regi från januari till augusti. Vård och 
omsorgsutbildningarna har flest antal ansökningar 
men även yrkesförarutbildningen för godstrafik 
fångar stort intresse med många ansökningar. Av 43 
sökande till godstrafik har 32 erbjudits en plats 
varav 22 elever har påbörjat sin utbildning. Många 
av dem som söker till utbildningarna saknar behö-
righet, men faktorer som spelar in är även bran-
schens behov och hur många platser för Arbets-
platsförlagt lärande (APL) som kan frigöras hos ar-
betsgivarna. Inom vård och omsorg har 73 antag-
ningar hanterats, 53 elever antagits till 50 platser 
men endast 36 elever valde att starta sin utbildning, 
det ger en fyllnadsgrad på 72 % för just vård och 
omsorg. Totalt har förvaltningen erbjudit 186 ut-
bildningsplatser inom egna gymnasiala yrkesutbild-
ningar under januari-augusti varav 147 har fyllts av 
startande elever, det ger en fyllnadsgrad på 79 %.  
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Inom Allmänna ämnen erbjuds alla behöriga elever 
som ansökt en utbildningsplats. Det går fortfarande 
inte att säkra en sammanställning över hur många 
som antagits och startat efter kursstart. 647 ansök-
ningar har hanterats för Allmänna ämnen, varav 
484 erbjudits plats, det motsvarar 75 %. 514 har på-
börjat kurs. En orsak till den högre siffran för star-
tande är att antagningsperioden förlängts och data 
för de sena antagningarna inte har kunnat registre-
ras på ett kvalitetssäkrat sätt. Detta uppmärksamma-
des vid delår per april och ska ses över i en genom-
lysning av antagningsprocessen för att säkra data 
och hantering av densamma. 

 

Intresset för att ansöka till Allmänna ämnen mins-
kade under årets första fyra antagningar men blev 
högre än tidigare års mätningar för starten i augusti. 
Det kommer bli betydelsefullt att se hur höstens 
fortsatta antagningar fortlöper och hur tidigare reso-
nemang gällande antal elever och kursdeltagare ut-
vecklas framöver. Hur många som ansöker och blir 
antagna ska analyseras i relation till antal inskrivna 
elever per månad vilket blir viktiga parametrar inför 
kommande års mål- och ekonomistyrning.  

 

Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen 
är att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kun-
skaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställ-
ning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin 
personliga utveckling (Skollagen 20 kap 2§). En 
hållbar etablering på arbetsmarknaden säkras ge-
nom fullföljda studier. Förvaltningens ambition är 
att minska andelen avbrott samt icke-godkända be-
tyg med målet att få alla elever att slutföra sin ut-
bildning. Förvaltningen arbetar efter antagandet att 
om färre gör avbrott så fullföljer fler sina studier. 
Andelen avbrott i förhållande till det totala antalet 
kursdeltagare mäts som en indikator och utfallet för 
delår per augusti 2022 är 17 % avbrott totalt för de 
pedagogiska verksamheterna. Det är något försäm-
rat jämfört med tidigare års mätningar av samma 
period, 15 % för 2021 och 16 % för 2020. I antal 
avbrott motsvarar det 502 avbrott för 2022, 490 för 
2021 och 468 avbrott för 2020.  

 

Sett över längre tid följer avbrotten per månad 
samma mönster i början av året medan det är under 
hösten som åren skiljer sig. Avbrotten sköt i höjden 
under oktober månad 2020 när pandemins andra 
våg skapade restriktioner med bland annat fortsatt 
fjärr-och distansundervisning. Under första halvåret 
2022 har avbrotten ökat inom de tre pedagogiska 
verksamheterna, alla i egen regi. Till verksamhets-
redovisningen per helår kommer höstens utveckling 
att kunna analyseras. 

 

Ökningen av avbrott går parallellt med det utveckl-
ingsarbete som förvaltningen bedrivit gällande 
struktur och rutiner för avbrottshantering. Ökningen 
kan vara en effekt av utvecklingsarbetet då personal 
blivit mer medvetna om vikten av att följa rutiner 
samt att kvalitetssäkring skett av orsaker och hur de 
ska tolkas. Det kan också vara ett uttryck för att 
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målgruppen inte klarar eller vill slutföra studier på 
samma sätt som tidigare år, att yttre omständigheter 
som pandemi och trycket på arbetsmarknaden gör 
att elever avbryter sina studier. Störst procentuell 
ökning av avbrott har skett inom YRK och då med 
orsaken Inaktiv som ökat kraftigt mot fjolårets siff-
ror. 44 avbrott med den orsakskod Inaktiv 2022 i 
jämförelse med 12 avbrott samma period under 
2021.  

 

Avbrott till förmån för arbete har ökat sedan ett år 
tillbaka, den starka arbetsmarknaden bidrar till ök-
ningen. Många elever studerar samtidigt som de ar-
betar och takt med bland annat inflation och ökade 
råvarupriser kan det vara ekonomiskt utmanande 
för elever att fortsätta sina studier.  

Inaktiv är alltjämt den vanligaste orsaken totalt sett 
inom Vuxnas lärande och är en orsak som förvalt-
ningen önskar minska. Det är svårt att påverka 
dessa avbrott då det inte går att säga varför eleven 
inte fullföljer sina studier. Vid delår aprils analyser 
framkom att en grupp elever är återkommande i an-
sökningsprocesserna, de kan ha gjort avbrott tidi-
gare och slutför aldrig sina studier. Vid augusti må-
nads antagning för Allmänna ämnen hade majorite-
ten av de antagna eleverna redan tillgång till Fron-
ter, den lärplattform som förvaltningen använder för 
kommunikation vilket indikerar att eleverna redan 
studerar eller tidigare har studerat hos förvalt-
ningen. Arbete med valkompetens har fortgått un-
der en längre period inom Vuxnas lärande och ut-
vecklingsarbetet har lett till ett ökat fokus och för-
ståelse hos medarbetare för vikten av valkompetens 
och hur det behöver genomsyra dialog och möten 
med elever. Det framkommer i analys inför delår 
per augusti att en framgångsfaktor i arbetet med 
valkompetens är förmågan att koppla ihop studier 
med arbetsmarknad.  

I förvaltningens nöjdhetsenkät som mäts två gånger 
om året ställs frågor som kan fungera som tempera-
turmätare gällande valkompetensarbetet. De frågor 
som gäller elevens upplevelse av delaktighet, in-
formationshantering, om eleven upplever sig ha 
kommit närmare ett arbete/utbildning samt om ele-
ven fått kunskaper som den har nytta av i sitt fram-
tida yrkesliv/utbildning kan tillsammans ge indikat-
ioner om hur arbetet med valkompetens fortskrider. 

Index på frågorna som rör delaktighet och informat-
ion har ökat sedan mätningen hösten 2021, likaså 
på frågan om kunskapsnyttan inför framtiden.  

En slutsats som kan dras är att trots ökade avbrott 
samt misstankar om att flera elever är återkom-
mande i statistiken för såväl avbrott som antagning 
bör valkompetensarbetets mjuka värden vägas in. 
Det går att se i vårens nöjdhetsenkät att elever upp-
lever en hög delaktighet i sitt lärande samt att ha 
närmat sig arbetsmarknaden genom tillförskaffad 
värdefull kunskap. 

 

Nöjdhetsenkäten består av nio frågor som ställs 
inom de pedagogiska verksamheterna samt till del-
tagare på Arbetsmarknadscenter (AMC). Enkäten är 
kopplad till flera utvecklingsprocesser varav val-
kompetens redan nämnts. Målribban är alltid 75, 
vilket är gränsen för mycket bra enligt SCB. Totalt 
index på vårens mätning uppgår till 80,8 vilket 
också är en indikator för förvaltningen under mål 1. 
Det är högre än förra mätningen och ett tillfredsstäl-
lande resultat. Alla arbetslag har utvecklat åter-
kopplingen till respondenterna under det senaste 
året för att skapa högre delaktighet och fånga in för-
bättringsområden gällande förvaltningens verksam-
heter. Dialogen som sker är en del i förvaltningens 
arbete att främja det demokratiska samtalet med 
medborgaren och som i sig bidrar till arbetet med 
valkompetens. Med ett demokratiskt förhållnings-
sätt till sin omgivning ökar möjligheten till delta-
gande i samhälls- och arbetsliv och höjer eleven 
och deltagarens position på arbetsmarknaden. Som 
tidigare rapporter nämnt är arbetet med valkompe-
tens långsiktigt och det är svårt att fånga mätbara 
effekter på ett konkret sätt. Det viktigaste är att val-
kompetensarbetet fortsätter och är ett naturligt och 
kontinuerligt inslag i såväl dialog med deltagare 
som i undervisning för elever. De pedagogiska 
verksamheternas arbete med studieteknik är också 
betydande för elevernas förstärkta valkompetens 
precis som tillgång till studie- och yrkesvägledning. 
Studietekniksarbetet är riktad mot både fysisk och 
digital undervisning och inom Sfi även på moders-
mål. 

Fullföljda studier kan mätas med betyg och genom-
strömning genom antal betyg som satts i förhål-
lande till antal inskrivna kursdeltagare. Totalt under 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I 9 

årets första sex månader har 2 939 kursdeltagare va-
rit inskrivna och 1 522 betyg har satts. Procentuellt 
ger det 52 % andel satta betyg (inklusive icke-god-
kända). Motsvarande siffror för delår per augusti 
2021 är 3 627 kursdeltagare, 1 564 betyg och 43 % 
andel satta betyg. Precis som vid delår april då be-
tygsstatistiken för helår 2021 analyserades har an-
delen satta betyg ökat totalt sett. Då var det skillna-
der mellan verksamheterna men nu per augusti har 
alla tre verksamheterna inom Vuxnas lärande ökat 
sin andel satta betyg vilket är glädjande.  

 

Delår april prognosticerade fler betyg med hänvis-
ning till den förenklade betygsskala som skapar 
möjlighet till en snabbare genomströmning inom 
Sfi samt Allmänna ämnen på grundläggande nivå. 
Den prognosen kan inte vidimeras utan sett till antal 
betyg har det minskat något totalt men mest inom 
Allmänna ämnen. Anledningen till att antalet kan 
minska men andelen öka förklaras med det mins-
kade antalet inskrivna elever och kursdeltagare. Det 
är för tidigt att se effekter av den förenklade betygs-
skalan med G och IG för de studerande, dock ska 
tilläggas att den redan nu har effektiviserat bedöm-
ning för pedagogerna samt förenklat såväl valide-
ring av kunskaper samt administration. 

 

Diagrammet visar att Allmänna ämnen har minskat 
gällande antal satta betyg, i delår per april nämndes 
att många elever får sina kurser förlängda då eleven 
inte når nivån för ett betyg inom planerad studietid. 
Förvaltningen saknar idag en god struktur för att 
följa de elever som antas inom ramen för Allmänna 
ämnen då nya elever ofta tas in i befintliga grupper. 
Ett utvecklingsarbete kring uppföljning av förläng-
ningar och huruvida en förlängning gynnar eleven 
och leder till betyg planeras. Som tidigare nämnts 

arbetar många elever samtidigt som de studerar vil-
ket kan göra att det tar längre tid för dem att slut-
föra sina kurser. 

Som indikator mäts andel icke-godkända betyg (F 
och IG) och utfallet per delår augusti är 4 % vilket 
är lägre än tidigare års mätning.  

 

Inom YRK har fler högre betyg satts under 2022 än 
tidigare år vilket härleds till de högre behörighets-
krav som införts inom vissa yrkesutbildningar.  

Med en högre andel satta betyg jämfört med tidi-
gare år och färre andel icke-godkända betyg be-
döms arbetet med fullföljda studier som fortsatt 
gott. Antalet avbrott har ökat men sett till nationella 
siffror för avbrott inom kommunal vuxenutbildning 
(var femte elev inom kommunal vuxenutbildning 
avbryter sina studier enligt rapport från Skolin-
spektionen, november 2021) ligger Falköping på en 
relativt låg nivå. Avbrott behöver dock fortsätta föl-
jas nogsamt för att förstå mekanismerna bakom ele-
vernas val att avbryta sina studier. Som nämns i 
omvärldsanalysen befaras konjunkturen sjunka un-
der 2023 vilket gör fullföljda studier än viktigare 
som ett konkurrensmedel på arbetsmarknaden.  

Under våren har förstelärargruppen utvecklat och 
genomfört insatser kopplade till språk och kun-
skapsutvecklande arbetssätt samt utvecklat indivi-
danpassad undervisning genom insatser i respektive 
pedagogiskt arbetslag. Genomförda kollegiala sam-
tal kring valkompetens och fullföljda studier med 
fokus på hållbar matchning för ökad anställnings-
barhet och digital trygghet i en utvecklande tillits-
baserad verksamhet kopplar ihop förvaltningens 
målarbete med det dagliga arbete som sker i mötet 
med elever.  

Samverkansarbetet med barn- och utbildningsför-
valtningen fortskrider med fokus på fullföljda stu-
dier och utvecklingsarbete kring gruppen ungdomar 
16-20 år som varken arbetar eller studerar, de som 
faller under Kommunens aktivitetsansvar (KAA). 
KAA bidrar i hög grad till att visa ungdomar mellan 
16-20 år vägen till arbete, studier och förebygger på 
så sätt socialt utanförskap och minskar risken för 
ökad ohälsa i målgruppen. Funktionen är en brygga 
mellan utbildningssektorn och AMEs verksamheter. 
Under årets första hälft har 166 ungdomar varit re-
gistrerade hos KAA varav 73 % deltagit i minst en 
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åtgärd. Vanliga åtgärder är samtal, studier på folk-
högskola samt studie- och yrkesvägledning.  

Etablering på arbetsmarknaden  
Under årets första sex månader har 204 deltagare 
varit inskrivna på AMC inklusive ESF-projektet En 
plattform för alla. Det är fler deltagare än vid jäm-
förbar period 2021 och i paritet med tidigare år som 
inte påverkats av pandemins restriktioner. Av de 
204 inskrivna deltagarna har 67 skrivits ut under 
första halvåret, det är dock siffror som inte kommit 
upp i samma nivåer som före pandemin.  

 
Analyser visar en målgrupp som i många aspekter 
behöver mer stöd än tidigare år för att närma sig ar-
betsmarknaden. Deltagare befinner sig längre tid 
inom verksamheterna idag och registrerade aktivite-
ter visar också ett förändrat mönster jämfört med 
föregående år. Nämnda ESF-projekt En plattform 
för alla har pågått i två år och avslutades under vå-
ren. Projektets syfte och mål har varit att fler ska 
komma i aktivitet samt att tiden till aktivitet ska 
förkortas. Processerna i projektet speglar AMCs or-
dinarie verksamhet och därför har ytterligare mål 
och förväntade effekter varit att utveckla nya eller 
befintliga metoder och aktiviteter. Enligt ESFs reg-
lemente utvärderas projektet av extern aktör. Utvär-
deringens viktigaste slutsatser är att projektets ar-
betsprocess med kartläggning, långsam start i utred-
ningsverkstaden och successivt påbyggda insatser 
både individuellt och i grupp skapar tydliga stegför-
flyttningar mot arbete och studier hos målgruppen.  

Målgruppen har varit de som antas stå allra längst 
ifrån den reguljära arbetsmarknaden och deltagare 
har remitterats från Stöd- och försörjningsenheten 
samt från Försäkringskassan (FK). Utvärderingen 
lyfter fram att många av dessa deltagare behöver ett 
långvarigt stöd i sin stegförflyttningsprocess. Pro-
jektets löpande resultat har påverkats negativt dels 
av pandemin, men också av byten av projektledare 
och administratör. Under det sista halvåret har hela 
projektet stabiliserats med en kontinuerlig styrning 
och AMCs verksamhet har utvecklats positivt vilket 
gett en ökning i resultaten med fler deltagare, fler 
timmar i aktivitet och med tydligare resultat. Intres-
santa och viktiga aspekter från utvärderingen är att 
män registrerats med fler timmar per deltagare än 

kvinnor och att insatserna skiljer sig åt mellan kö-
nen. Män har tre gånger så mycket arbetsträning i 
antal timmar jämfört med kvinnor och har utfört 
praktik inom näringslivet. Kvinnor har utfört prak-
tik inom kommunens egna verksamheter. Kvinnor 
är också överrepresenterade i utredningsverkstaden 
och deltar i högre grad i insatser såsom studiebesök, 
arbetspsykolog, friskvårdsinsatser och motivations-
höjande insatser. Män har i större omfattning delta-
git i flerpartssamtal, coachning, studie- och yrkes-
vägledning samt körkortsteori än kvinnor, det är 
också män som avslutats till arbete, fyra stycken, 
efter deltagande i projektet.  

Skillnaderna skulle kunna förklaras av att kvinnor i 
högre grad remitterats från FK och därmed förvän-
tas vara sjuka med andra behov än de som remitte-
ras från Stöd- och försörjningsenheten. Andra orsa-
ker kan vara av strukturell karaktär i form av yrkes-
val och hur långt ifrån arbetsmarknaden individen 
står. Fortsatt analys av könsskillnader mellan akti-
viteter och processplanering behöver bäras med in i 
fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen för att 
öka fokus på jämställdhet gällande planering av ut-
bud och aktiviteter samt medvetandegöra vilka som 
deltar och varför. Projektet har inte uppnått de kva-
litativa mål som uppgavs i ansökan men har gjort 
framsteg gällande metodutveckling och prövande 
av stegmodellen som AMC ska implementera inom 
hela verksamheten. För den enskilde är det av stor 
vikt att kommunikation inom AMC och med remit-
tent är god med löpande planering och uppföljning 
så att förutsättningar som skapas via arbetsmodellen 
blir hållbara över tid. Utvärderarnas socioekono-
miska beräkningar visar att sociala investeringar är 
långsiktiga och att det är en utmaning att skapa en 
sammanhållen kedja av insatser för att individen 
ska kunna ta steget att etablera sig på arbetsmark-
naden och/eller fullfölja sina studier varför ett 
längre fokus är av stor vikt i dessa processer. 

Vid delårsrapporten per april framkom kvalitets-
brister i AMCs statistik. Sedan dess har en genom-
lysning av deltagardata och hantering av statistik 
gjorts vilket stärker kvalitén och utfallet för statisti-
ken inom AMC. Det skapar bättre förutsättningar 
för analyser men också inför det planerade bytet av 
verksamhetssystemet, från Accorda till VIVA, 
samma system som Stöd- och försörjningsenheten 
använder. Bytet kommer att gynna framtida ut-
vecklingsarbete inom AME då statistik kan spegla 
hela verksamheten på en aggregerad nivå.  

All data som gäller mottagare av ekonomiskt bi-
stånd tas idag ut separat och det går inte att säker-
ställa gemensamma utfall där aktiviteter hos AMC 
kopplas till avslutade klienter hos Stöd- och försörj-
ningsenheten. Detta är ett identifierat utvecklings-
område.  
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Ekonomiskt bistånd 
Antalet hushåll som står i behov av ekonomiskt bi-
stånd fortsätter att minska, som diagrammet visar 
ser trenden ut att fortsätta nedåt. I snitt har 424 hus-
håll per månad erhållit ekonomiskt bistånd under 
perioden januari-juni. Under 2021 var motsvarande 
siffra 473 hushåll och 2020 var den 478. 

 
Glädjande nog sjunker även trenden för antal bi-
ståndsmottagare (samtliga i hushållet inklusive barn 
under 18 år) samt antal barn som lever i ett hushåll 
med ekonomiskt bistånd. Under årets första måna-
der syntes inte samma minskning gällande motta-
gare som gick att se gällande antal hushåll, en relat-
ion som analyserades i delårsrapporten per april. 

Antal hushåll samt antal biståndsmottagare följs 
båda som indikatorer för mål 1.  

 

I genomsnitt har 890 mottagare erhållit bistånd un-
der 2022 i snitt per månad, jämfört med 970 motta-
gare i snitt under 2021. Det är en drastisk skillnad 
och kan till viss del härledas till den starka arbets-
marknad som råder med en sjunkande arbetslöshet i 
Falköping som följd. Den tillfälliga förändringen 
inom A-kassan som innebär kortare kvalificerings-
tid kan också påverka då fler snabbare efter en an-
ställning omfattas av rätten till A-kassa. Det till-
sammans med att A-kassans ekonomiska nivå och 
bostadsbidraget höjts kan bidra till att hushåll inte 
behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. En viss 
koppling kan göras till förvaltningens riktade arbete 
med subventionerade anställningar men det behövs 
ett fördjupat analysarbete kring statistik och upp-
följning för att säkerställa utfall och resultat. 

Utbetalt ekonomiskt bistånd minskar dock inte i 
samma takt som antalet hushåll och mottagare. 
Detta kan kopplas till hushållstyp, det vanligaste 
hushållet som erhåller bistånd är ensamstående män 
utan barn och det är också den kategori som mins-
kat bland hushållen under 2022. Hushåll med barn 
har därmed ökat procentuellt av alla hushållstyper 
som erhåller ekonomiskt bistånd vilket speglar det 
ekonomiska utfallet, det bor fler personer i de hus-
håll som behöver bistånd. Se diagram. 

 

 
Det har varit oroande att statistiken gällande barn 
under så lång tid legat på höga nivåer. Snittet per 
månad har under 2020 och 2021 varit 314 respek-
tive 350 barn. Under perioden januari-juni 2022 har 
genomsnittet varit 323 barn per månad vilket är 
lägre än 2021 men högre än 2020. 
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Barn som lever i hushåll med behov av ekonomiskt 
bistånd växer upp i en ekonomisk utsatthet. Det på-
verkar dels den materiella standarden, men det kan 
också påverka barns skolresultat, hälsa och trygg-
het. Det har pågått ett arbete med att utveckla och 
implementera detaljer kring barnkonventionen i ru-
tiner och beslutsprocesser.  

Varje månad avslutas i snitt ca 30 sökande av eko-
nomiskt bistånd. Det är en siffra som ligger i 
samma nivå som för hela 2021. Ytterligare en indi-
kator för mål 1 är att följa andel individer som gått 
från försörjningsstöd till egen försörjning (arbete el-
ler studier). 

 

Per delår augusti 2022 har totalt 212 sökande indi-
vider avslutats varav 51 gått till arbete eller studier, 
det motsvarar 24 %. I jämförelse med samma pe-
riod 2021 är motsvarande siffror 181 avslutade 
varav 32 gått till arbete/studier (18 %). 

En person som står i behov av ekonomiskt bistånd 
riskerar att hamna i ett förstärkt utanförskap med 
försämrad livskvalitet och ger dessutom ökade kost-
nader för samhället. Enligt socialstyrelsen räknas 
10 månader eller mer som ett långvarigt behov av 
ekonomiskt bistånd och här ligger Falköping på en 
hög nivå. Under våren har ett omfattande utveckl-
ingsarbete påbörjats med fokus på långvarigt behov 
av ekonomiskt bistånd. Ett flertal dialoger har ge-
nomförts för att samla in orsaker varför individer i 
Falköping fastnar i långvarigt biståndsbehov. Dia-
logstunderna har genomförts med grupper av med-
arbetare och kompletterats med intervjuer av nyck-
elpersoner inom både KAF och socialförvaltningen. 
Under hösten kommer processen att fortsätta med 
kategorisering av orsakerna samt prioritering av ar-
betsområden.  

En lång tid har präglats av de praktiska processer 
som flytten av Stöd- och försäljningsenheten till 
förvaltningen innebar, men också att sammanfoga 
verksamheternas arbetssätt, processer och inte 
minst arbetskultur. Därtill har en ny ledningsgrupp 
skapats. I arbetet med orsaker till långvarigt försörj-
ningsstöd flyttas fokus från det som benämns som 
en förändringsfas där verksamheten befunnit sig till 
en utvecklingsfas, där medarbetarna görs mer del-
aktiga i arbetet.  

De vanligaste orsakerna till beviljat ekonomiskt bi-
stånd är fortfarande arbetslöshet (otillräcklig ersätt-
ning, väntar på ersättning eller helt saknar ersätt-
ning), arbetshinder av sociala skäl eller att klienten 
är sjukskriven (otillräcklig ersättning, väntar på er-
sättning eller helt saknar ersättning). 

 

 

 

Mönstret som beskrevs i delårsrapporten per april 
kvarstår, d.v.s. arbetslöshet och arbetshinder sociala 
skäl fortsätter att minska medan sjukskriven utan 
sjukpeng fortsätter att ligga högre än tidigare år. 
Detta bekräftar bilden av en grupp individer som 
står långt från arbetsmarknaden, som behöver 
mycket tid för stegförflyttning och som befinner sig 
i ett långvarigt behov av såväl stöd som ekonomiskt 
bistånd. Förvaltningen har som målsättning att med 
systematiskt och processbaserade arbetssätt skapa 
förutsättningar för den enskilde att nå rätt typ av 
försörjning utifrån sina behov. På sikt kommer det 
att ge effekt genom minskat ekonomiskt bistånd 
även om individen inte når egen försörjning som till 
exempel arbete. 

Ett verktyg för att individer ska närma sig den re-
guljära arbetsmarknaden är subventionerade anställ-
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ningar. Genom en subventionerad anställning er-
hålls exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning 
och nätverk vilket förbättrar utsikterna för etable-
ring på den öppna arbetsmarknaden. Utöver tidigare 
nämnda deltagarantal inom AMC har 177 personer 
befunnit sig i någon form av subventionerad an-
ställning, bland annat genom Connect. Majoriteten 
av de anställda inom Connect är kvinnor vilket del-
vis kan tolkas som att män i högre grad kan upp-
fylla vissa kompetenskrav som exempelvis truck-
kort eller körkort. De kan därmed vara mer attrak-
tiva på den reguljära arbetsmarknaden. Connect har 
under våren riktat ett fokus på ensamstående möd-
rar då en anställning ses som en viktig faktor för att 
bryta social utsatthet och struktur. Arbete fungerar 
som skyddsfaktor för barn som lever i ett hushåll 
med behov av ekonomiskt stöd. I samarbete mellan 
Connect, Sfi och Stöd- och försörjningsenheten har 
en satsning på somaliska kvinnor prioriterats. Fort-
satta studier på Sfi kombineras med introduktion till 
arbete i form av praktik på Aristo där även språkträ-
ning ingår.  

 

 

Den vanligaste placeringen för en subventionerad 
anställning är inom någon av förvaltningens egna 
verksamheter, andra placeringar sker inom barn-och 
utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvalt-
ningen samt socialförvaltningen. Det är i samver-
kan med kommunens övriga verksamheter som 
framgång sker gällande såväl subventionerade an-
ställningar som arbetsträning och praktikplace-
ringar. Målet med den kommunala arbetsmarknads-
strategin att få fler till arbete och minska behovet av 
ekonomiskt bistånd är gemensamt för kommunens 
förvaltningar, även om ansvaret åligger KAF. En 
lyckad matchning förutsätter en god kartläggning 
av individens förutsättningar men också förvänt-
ningarna hos den verksamhet som tar emot indivi-
den.  

Avbrott inom Vuxnas lärande har ökat, men andel 
icke godkända betyg har minskat. Många processer 
som ska leda till fullföljda studier är ett långsiktigt 
arbete liksom arbetsprocesserna inom AME. För-
valtningen behöver fortsätta utveckla verksamheten 
för att på bästa sätt planera arbetsprocesser och re-
surser för att tillsammans nå de förväntade effek-
terna som beskrivs i kommunens arbetsmarknads-
strategi och för att nå de nationella målen för Vux-
nas lärande. Den mest hållbara vägen att gå till egen 
försörjning är via studier och förvaltningen har 
goda möjligheter att skapa kombinerade insatser 
med utbildning som komplement till de arbetsmark-
nadspolitiska åtgärderna. Det är för tidigt att säga 
hur arbetet bidrar till att stärka det kommunala må-
let Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping och förvaltningens målbedömning för 
mål 1 blir därför godtagbar. 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL 

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2019 2020 2021 2022 TREND 

Nöjdhetsindex (NKI) bland elever och deltagare ska vara över 75
79,5 78,1 79,9 80,8 •

Andel elever som har blivit antagna i förhållande till antal ansökningar (%)
73% 73% •

Andel elever som har startat sin utbildning i förhållande till antal antagna elever (%)
88% 97% •

Andel avbrott i förhållande till totalt antal kursdeltagare (%)
13% 15% 16% 17% •

Andel icke-godkända betyg i förhållande till totalt antal satta betyg (%) 7% 8% 6% 4% •
Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd, snitt/mån

478 473 424 •
Antal biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inkl barn), snitt/mån

937 970 890 •
Andel individer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (%) 18% 24% •

UPPFÖLJNING 

Tertial 1,2,3
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 
har inget delmål under mål 2. Ge-
nom att arbeta med de övriga tre 
målen bidrar Kompetens- och ar-
betslivsnämnden till ett attraktivare 
Falköping. 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 
 

 

 

 

 

Delmål: Erbjuda matchning och ett 
utbildningsutbud som arbetsmark-
naden efterfrågar 

Hållbar matchningsprocess 
Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha 
till arbete. Verksamheterna ska möta medborgarnas 
och arbetsmarknadens behov genom att ha relevant 
utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska in-
satser som gynnar stegförflyttning mot den öppna ar-
betsmarknaden. Arbetsmarknaden har genomgått en 
strukturell och snabb förändring under åren med 
pandemi och det är fortfarande svårt att prognosti-
cera framtida kompetensbehov.  

För att så många som möjligt ska nå egen försörj-
ning krävs inte bara matchande utbildningsutbud och 
en arbetsmarknadspolitik som skapar förutsättningar 
för den enskilde. Det behövs även en god samverkan 
inom kommunen och med externa parter. Match-
ningsprocessen går från två håll och det är viktigt att 
engagera arbetsgivare inom såväl offentlig sektor 
som näringsliv för att på bästa sätt skapa förutsätt-
ningar för de individer som står längre ifrån arbetsli-
vet. Förvaltningen har ett upparbetat och pågående 
samarbete med kommunledningsförvaltningen gäl-
lande näringslivet. Som en fortsättning av den be-
hovskartläggning som genomfördes under 2021 
inom ramen för nämnda näringslivssamverkan, har 
ett tiotal företag i kommunen intervjuats för en för-
djupad kompetensinhämtning gällande behov. Pro-
cessen fortsätter under resterande 2022. Under våren 
har samverkansformen kring näringslivet även inklu-
derat barn- och utbildningsförvaltningen för att ge-
mensamt arbeta strategiskt med kompetens och ut-
bildningsfrågor som ska gynna näringslivet. 

En parameter i näringslivssamverkan är att motivera 
arbetsgivare att stärka sitt sociala ansvar för att bidra 
till ett socialt hållbart Falköping. Under mål 1 nämns 
bland annat subventionerade anställningar på Aristo, 
som genom Connect blir ett gott exempel på samver-
kan där språkinsatser kopplas ihop med arbetsmark-
nadsintroduktion. Processer som denna stärker både 
företagets sociala ansvar men också individens po-
sition på arbetsmarknaden. Individer som befinner 

sig inom AMEs verksamheter behöver mycket stöd 
och lång tid för att göra de stegförflyttningar som 
krävs för att nå egen försörjning. Som indikator un-
der mål 3 följs Andel av AMEs inskrivna deltagare 
som går till arbete/studier.  

 

28 % av de 67 personer som avslutats har gått till ar-
bete eller studier, i antal motsvarar det 14 personer 
till arbete och 5 personer till studier. År 2021 gick 
34 % till arbete eller studier (12 personer arbete, 10 
personer studier). Andel till praktik och arbetsträ-
ning lyfts också in i analysen och där syns förskjut-
ningen av vilken aktivitet som målgruppen behöver 
och har förutsättning för.  
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Minskningen av personer som kan gå ut i praktik har 
minskat avsevärt under de senaste åren, endast 1 % 
av alla inskrivna deltagare har gått ut på praktik un-
der årets första sex månader, det motsvarar 3 perso-
ner. Detta kan jämföras med siffrorna för delår per 
augusti 2019 då 75 personer gick ut i praktik. Som 
nämndes i rapporten per april beror minskningen 
framförallt på de nya hänvisningsregler som AF till-
lämpar då de i första hand hänvisar personer som är 
aktuella för praktik till externa aktörer. Uppdraget 
som AME har gällande praktik har förändrats grund-
ligt. Inskrivna deltagare har en längre väg att gå in-
nan de blir aktualiserade för praktik och detta syns 
tydligt i statistiken för arbetsträning. 2019 befann sig 
två personer i arbetsträning per delår augusti, i år är 
motsvarande siffra 62 personer. Faktorer som gör in-
dividens resa längre är framför allt ohälsa, brister i 
svenska språket, NPF-diagnostik eller missbrukspro-
blematik. Ofta kombineras flera av svårigheterna vil-
ket gör vägen till arbete eller studier väldigt lång och 
i många fall även komplex. Som förvaltningen skrev 
redan i delår per april så bör frågan ställas huruvida 
AME framöver ska arbeta för direkt måluppfyllelse 
inom mål 3 där fokus ligger på att skapa förutsätt-
ningar för utveckling av näringslivet. Resultaten som 
uppvisas i statistiken och hur arbetet fortlöper i pro-
cesserna ger inte tillfredsställande resultat sett ur nä-
ringslivets perspektiv. Det rimliga framöver är att 
AME arbetar med social hållbarhet genom fokus på 
individen. När individen stärker sin position på ar-
betsmarknaden genererar det nytta i ett vidare steg 
för näringslivet och på så sätt skapas effekter mellan 
de kommunala målen 1 och 3. 

Utifrån delmålets fokusområde Hållbar matchnings-
process använder förvaltningen sex-månadersupp-
följningar inom AME och yrkesutbildningar på 
gymnasial nivå.  

 

I antal avslutades fem personer till arbete och sex 
månader senare uppgav nio av respondenterna att de 
befann sig arbete, det är en glädjande ökning.  

 

Totalt 22 % av respondenterna befinner sig i arbete 
eller studier, sex månader efter avslut. Det är lägre 
än tidigare år. 

Nytt för innevarande planperiod är att följa upp av-
slutade bidragsanställningar med sex-månadersupp-
följning. Utfallet presenteras som indikator för mål 
3, då mätningen är ny finns inget historiskt resultat 
att jämföra med, det gör också att analys blir svår att 
kvalitetssäkra så här tidigt i processen. 

 

25 personer har besvarat enkäten varav 15 befinner 
sig arbete/studier sex månader efter avslut. Det mot-
svarar 60 %. 

Precis som under hösten 2021 genomfördes vårens 
uppföljning av gymnasiala yrkesutbildningar inom 
ramen för Skaraborgs gemensamma kvalitetsfunkt-
ion i KomX. Resultatet visar en ökning till arbete 
och studier, 82 % av respondenterna arbetar eller 
studerar under våren 2022, detta kan jämföras med 
71 % föregående år. Under 2021 syntes efterverk-
ningarna av pandemin för flera av de då examine-
rade eleverna då besöksnäring och restaurangbran-
schen hade svårt att nyrekrytera.  
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Resultatets positiva ökning visar att förvaltningens 
utbud på ett hållbart sätt matchar arbetsmarknadens 
efterfrågan, inte minst utifrån välfärdssektorns be-
hov av arbetskraft nu och framåt. Uppföljda utbild-
ningar under vårens enkät är barnskötare, restaurang 
samt vård och omsorg. Observera att tidigare års 
högre utfall på indikatorn har olika utbildningar i sin 
uppföljning, för 2018 är det till exempel enbart vård 
och omsorg som drevs i förvaltningens egen regi vil-
ket påverkar utfallet.  

 

Den Skaraborgsgemensamma uppföljningen ger 
möjlighet att på motsvarande sätt följa upp de Falkö-
pingsbor som har studerat på annan ort i Skaraborg, 
en sammanställning som tidigare år inte gjorts. 31 
elever hemmahörande i Falköping har studerat inom 
ramen för Skaraborgs gemensamma yrkesutbud. Av 
dessa befinner sig 25 elever i arbete eller studier 
varav 23 arbetar inom utbildad bransch.  

Sammantaget anses utbildningarna som erbjuds i 
egen och regional regi bemöta arbetsmarknadens 
kompetensbehov och att en god och hållbar match-
ning upprätthålls. 

En drivande utbildningsaktör 
Samverkan är en drivande faktor även under fokus-
området En drivande utbildningsaktör. I de utökade 
nationella målen för Vuxenutbildningen beskrivs att 
den ska utgöra en bas för den nationella och region-
ala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Förvalt-
ningen kan inte ensam möta efterfrågan på utbild-
ningsplatser inom alla områden som söker kompe-
tens utan är beroende av samverkan gällande yrkes-
utbildning på både gymnasial och eftergymnasial 
nivå. Nätverket för kommunal Vuxenutbildning i 
Skaraborg fortsätter arbeta inom de tre uppdrag som 
beskrivs i verksamhetsplanen, KomX, kombinat-
ionsutbildningar samt att utveckla Lärcentra-tanken. 
Flera pilotprojekt med olika former av kombinat-
ionsutbildningar har pågått sedan 2021. Efter en 
bred kartläggning utförd av projektledare anställd 
via Vux Skaraborg har förberedelser pågått för att 
kunna arbeta vidare med projektet lokalt. Förvalt-
ningen ingår sedan våren 2022 i ett ESF-finansierat 
skolverksprojekt kring kombinationsutbildningar. 
Inom restaurangbranschen råder stor brist på kockar 
och förvaltningen har genom sin kockutbildning mot 
restaurang/storhushåll valts ut att medverka och re-
presentera Västra Götalandsregionen i projektet.  

Vidare har det skaraborgsgemensamma avtalet gäl-
lande samhällsorientering för nyanlända reviderats 
och träder i kraft från 1 januari 2023. 

Skaraborgs kommunalförbund har beviljats projekt-
medel för att inrätta ett kompetensnav, där Kompe-
tensforums analyser av arbetsmarknaden kan omsät-
tas i praktisk handling och i samverkan med vuxnät-
verket leda till utbildningar utifrån behoven i nä-
ringslivets branscher. Ett första område som priorite-
ras är fordonsbranschens omställning. I styrgruppen 
för kompetensnavet finns Falköping med som repre-
sentant för skolchefsnätverket och intar därmed en 
viktig roll i arbetet med kompetensförsörjning i Ska-
raborg. Arbetet påbörjas hösten 2022 och fortlöper 
under kommande tre år, rapportering sker löpande. Gymnasial yrkesutbildning i egen regi 
Per delår augusti har totalt 11 utbildningsstarter skett 
sedan årets början. Av totalt 280 ansökningar har 
196 elever blivit antagna till 186 utbildningsplatser. 
Ett överintag görs för att det finns en rörlighet i sam-
band med utbildningsstarter och två veckor efter 
start har 147 elever valt att påbörja sina utbildningar, 
totalt sedan januari. Detta ger en fyllnadsgrad på 
79 % i samband med utbildningsstart. Siffran mäts 
som en indikator under mål 3. I början av året star-
tade två förberedande utbildningar inom restaurang 
samt vård och omsorg. Under våren planerades det 
för fortsatta starter men elevunderlaget blev för tunt 
och inga fler förberedande kurser har sedan startat.  

 
I samarbete med Ållebergsgymnasiet togs under vå-
ren en behörighetsgivande utbildning fram inför YH 
Tekniker spårbundna fordon. Utbildningen kommer 
att genomföras i slutet av året och de elever som 
slutför utbildningen med godkänt har platsgaranti till 
den ordinarie YH Tekniker spårbundna fordon. 

Förvaltningen fortsätter erbjuda uppdragsutbildning 
som ett flexibelt och tillmötesgående sätt att ge kom-
munens arbetsgivare möjlighet att erbjuda sin perso-
nal kompetensförstärkning. Inom kommunens egna 
verksamheter har kurser anordnats inom bland annat 
psykiatri, att bemöta människor med missbruk, Ex-
cel och upphandlingsutbildningar. Inom ramen för 
den kommunala kompetenssamordningen, KOKOS, 
har bland annat projektledning, frukostföreläsningar 
samt kurs i att leda utan att vara chef genomförts. 
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Genom KOKOS kan utbildning komma både kom-
munens egna verksamheter och näringslivet till nytta 
då båda kan delta för att skapa kostnadseffektivitet. 
Det gynnar samtidigt relationen mellan kommun och 
näringsliv. Flera kurser har utförts med enbart extern 
beställare till exempel industriföretag i kommunen 
som behövt stärka medarbetares kunskaper i 
svenska. 

Kunskaper i svenska språket är av stor vikt för håll-
bar etablering på arbetsmarknaden och förvaltningen 
vill bidra till arbetsgivares möjligheter att stötta och 
stärka individer med annat modersmål än svenska. 
Språkombud på arbetsplatser kan vara en god resurs 
för elever, praktikanter och/eller medarbetare som 
behöver stöd för att göra hela arbetsplatsen språkut-
vecklande och gynna en bättre kommunikation. En 
första omgång av språkombudsutbildning genomför-
des tidigare under våren tillsammans med socialför-
valtningen med goda resultat av ökad förståelse och 
medvetenhet för språkliga problem som kan uppstå 
och upplevas på en arbetsplats. Under hösten ge-
nomförs ytterligare en omgång. 

Sammantaget anses förvaltningens utbildningsutbud 
matcha arbetsmarknadens kompetensbehov med gott 
resultat, baserat på sex-månadersuppföljningens re-
sultat. Hur matchning och utbud framåt kommer att 

utvecklas är fortsatt svårt att prognosticera utifrån 
samhällsekonomiskt läge och den strukturomställ-
ning som pandemin skyndade på, inte minst med di-
gitala förändringar. Genom samverkan i Skaraborg 
kan Falköpings kommuns näringsliv erbjudas ett 
brett utbud av utbildningar samtidigt som förvalt-
ningen bidrar till regional kompetensförsörjning.  

Sett till matchning ur ett arbetsmarknadspolitiskt 
perspektiv flaggar förvaltningen för att AMEs bidrag 
till ett näringsliv som utvecklas är svagare idag än 
för ett par år sedan. Nationell styrning av bland an-
nat remitteringar från AF som påverkar målgruppen 
gör att förvaltningens direkta fokus bör läggas på in-
dividen och inte på näringslivets utveckling. Indirekt 
stärks näringslivet i ett vidare perspektiv när indivi-
dens position på arbetsmarknaden stärks, ett arbete 
som beskrivs under mål 1.  

Målbedömningen för förvaltningens bidrag till kom-
munens mål Ett näringsliv som utvecklas, anses vara 
godtagbar. 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL 

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2019 2020 2021 2022 TREND 

Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal utbildningsplatser (%)
90% 79% •

Andel personer som befinner sig i arbete/studier sex månader efter avslutad utbildning, YRK (%)
88% 77% 67% 82% •

Andel deltagare som avslutats till arbete/studier av alla AMEs inskrivna deltagare (%)
29% 28% 24% 18% •

Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader efter avslutad insats, avslutade deltagare 
från AMEs verksamheter (%) 61% 39% 33% 22% •
Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader efter avslutad subventionerad anställning (%)

60% •

UPPFÖLJNING 

Tertial 1,2,3
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

 
 

  

 

 

Delmål: Förvaltningens organisation 
ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

Nästa digitala steg 
De stora digitala lärdomarna och utvecklingsresan 
som förvaltningen gjorde under pandemin finns nu 
inbyggt i många processer inom verksamheterna. 
Undervisning sker nu främst fysiskt men kunskapen 
om digitala mötesformer, plattformar och system 
fortsätter att utveckla förvaltningens digitala struk-
turer och flexibilitet. Under pandemin har förvalt-
ningens kompensatoriska uppdrag blivit tydligt gäl-
lande att motverka och minska ett digitalt utanför-
skap hos de elever som inte har tillgång till digitala 
medel i hemmet. Uppdraget fortsätter att bäras 
framåt då digitala kunskaper inte bara förstärker ele-
vernas motivation och studieteknik utan digital kun-
skap är också en kompetens som alltmer tas som 
självklar på arbetsmarknaden. Digitaliseringstakten 
fortsätter att vara hög rent generellt i samhället och 
många gånger är digital kommunikation det sätt som 
medborgare tar kontakt med förvaltningens verk-
samheter och här fyller bland annat hemsida och lär-
plattform en viktig funktion.  

Under våren har AME förarbetat inför en implemen-
tering av e-tjänster inom Stöd- och försörjningsen-
heten. Genom att digitalisera delar av biståndspro-
cessen frigörs resurser för fler personliga möten och 
förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt för 
individen och för arbetet som beskrivs under mål 1, 
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falkö-
ping. En implementationsprocess är framtagen och 
ska påbörjas under hösten 2022. Framöver ska också 
ett byte av verksamhetssystem ske så att alla delar av 
AME har samma system som Stöd- och försörj-
ningsenheten redan använder. Installation och ut-
bildning planeras att genomföras under vintern 
2022-2023.  

Arbetet med att digitalisera Stöd- och försörjnings-
enhetens ledningssystem förväntas bli klart under 
hösten. 

Digitalisering i sig möjliggör en högre grad av flexi-
bilitet och effektivitet för förvaltningen men ställer 
höga krav på såväl teknisk utrustning som medarbe-
tarnas digitala kompetens. Med högre personell digi-
tal kompetens höjs kvalitén inom undervisning och 
andra erbjudna tjänster men framför allt kan effekti-
viteten fortsätta öka i administrativa processer med 
hjälp av tekniska resurser och kunskaper om dessa.  

En lärande och utvecklande 
verksamhet 
God kvalitet fastställs genom att rekrytera, utveckla 
och behålla den kompetens som verksamhet och 
uppdrag kräver. De pedagogiska verksamheterna lig-
ger på en hög nivå gällande lärare som undervisar i 
sin behörighet samt lärare med legitimation, det sä-
kerställer undervisning av hög kvalitet samt signale-
rar att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Behöriga lärare är en nationell bristvara men förvalt-
ningen har under flera år haft en stabil andel som 
dessutom ökar. Behöriga lärare uppgår till 88 %, an-
delen lärare med legitimation uppgår till 90 %. Båda 
talen är indikatorer under mål 4 som ett mått på kva-
litet inom de pedagogiska verksamheterna och ligger 
på en högre nivå än tidigare mätningar.  

Inom Vuxnas lärande kopplar förstelärargruppen 
samman pedagogiskt utvecklingsarbete med kollegi-
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alt lärande och förvaltningens mål för att gynna fo-
kusområdena Fullföljda studier och aktiviteter, Ak-
tivt arbete med att höja elevernas valkompetens samt 
Nästa digitala steg. Detta förväntas ge goda effekter 
på utvecklingsprocesser inom mål 1, Skapa förutsätt-
ningar för ett socialt hållbart Falköping. Förstelärar-
gruppen är en viktig kugge i det kollegiala lärandet 
genom att tillskaffa och sprida kunskap som stärker 
kvalitén inom ramen för Vuxnas lärande. 

Den nya betygsskalan och de förenklade kunskaps-
kraven inom Sfi samt Allmänna ämnen på grundläg-
gande nivå kan innebära en utmaning för arbetsla-
gen. Här kan kollegial samverkan bli ett viktigt verk-
tyg för att bearbeta och anpassa arbetssätt efter de 
nya kraven. De senaste åren, som till stor del varit 
digitala, har i flera aspekter synliggjort vikten av 
kollegial samverkan och stöttning, bland annat i be-
dömningssituationer som varit försvårande utan fy-
siska möten med eleverna. De positiva effekterna av 
detta behöver bäras med även framåt. 

AME har under lång tid präglats av stora föränd-
ringar såväl fysiskt som organisatoriskt. Stöd- och 
försörjningsenhetens flytt från socialförvaltningen 
till AME har lett till nya och ombyggda lokaler, nya 
och förändrade processer och arbetssätt samt till ut-
maningen att forma en ny organisation och en ge-
mensam arbetskultur. Förväntningar på arbetsmark-
nadsstrategins mål har ännu inte uppfyllts även om 
statistik gällande ekonomiskt bistånd ser ut att 
minska för första gången på flera år. Dock fortsätter 
andelen biståndsmottagare som erhållit stöd under 
lång tid att ligga på höga nivåer. Under våren inled-
des en omfattande orsaksanalys för att fokuserat ar-
beta med att bryta ett långvarigt behov av bistånd, 
detta beskrivs under mål 1. Arbetssättet är starkt in-
spirerat av tillitsbaserad styrning och ledning, där 
medarbetarna och professionen är viktiga perspek-
tivbärare i utvecklingsarbetet. Även Falköpingsbor 
har varit delaktiga i analysen. Arbetet kommer även 
fortsatt att präglas av tillit, där medarbetarna ger in-
spel på prioritering av utvecklingsområden och del-
tar i kommande utvecklingsgrupper. Kommunen och 
förvaltningen eftersträvar ett förändringsledarskap 
och ett tillitsbaserat arbetsklimat som kännetecknas 
av dialog och delaktighet där politiker, chefer och 
medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en 
god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god 
kvalitet.  

I linje med kommunens klimatstrategi bidrar förvalt-
ningen till en delningsekonomi och ett cirkulärt va-
ruflöde genom arbete med Möbellagret. Mellan ja-

nuari och juni 2022 har drygt 1 450 möbler cirkule-
rat till och från möbellagret. Jämförelsevis cirkule-
rade ca 800 möbler mellan augusti-december 2021. 
Data för längre tid bakåt finns inte tillgänglig. Verk-
samheten Fabriken inom AME gör 5-6 körningar i 
veckan inom ramen för det cirkulära möbelflödet, 
vilket i hög grad bidrar till kommunens hållbarhets-
arbete. Förutom Möbellagret driver Fabriken även 
en secondhand-butik vars flöde också bidrar och 
uppmuntrar medborgare till ett cirkulärt flöde i linje 
med klimatarbetet. 

Processbaserat arbetssätt som stärker 
verksamheternas kvalitet 
Förvaltningen har under lång tid arbetat systematiskt 
för att förbättra de övergripande processerna som 
gäller verksamhets- och ekonomistyrning Det pågår 
flera utvecklingsprocesser inom hela förvaltningen, 
både på strategisk och operativ nivå. Utvecklingen 
har sin utgångspunkt i verksamheternas kärnuppdrag 
men också i de förändringar och krav som sker i om-
världen samt utifrån politikens förväntningar. Tidi-
gare nämnda orsaksanalys vars resultat förväntas ge 
effekt på arbetsmarknadsstrategin är exempel på 
detta. Uppföljning och analys är bland de viktigaste 
delarna i det systematiska kvalitetsarbetet och helt 
beroende av medarbetarens kännedom, förståelse 
och delaktighet i arbetet. Under lång tid har omfat-
tande arbete gjorts för att säkerställa kvalitén på sta-
tistik och underlag, både inom AME och inom Vux-
nas lärande. Det är av stor vikt att underlag är kvali-
tetssäkrade för att trovärdiga uppföljningar ska 
kunna göras och framtida beslut ska kunna fattas på 
reella grunder. Nästa steg är att fördjupa kunskapen 
och se över indikatorer och andra mätetal för att in-
för nästa planperiod än bättre fånga effekten av ut-
veckling och kvalitet.  

I takt med att organisationen förändrats har även 
strukturerna för det systematiska kvalitetsarbetet ge-
nomgått en översyn. Under våren har den nya kvali-
tetsstrukturen med dialogbaserade arbetssätt som ut-
gångspunkt börjat testas i skarpt läge. Dialog ger 
medverkande parter insyn i varandras arbete och 
verksamheter, det skapar samsyn och möjlighet att 
ytterligare utveckla analysprocessen. Strukturen ska 
ses över och utvärderas under hösten inför nästa 
planperiod.  

Målbedömningen för mål 4 anses vara god, förvalt-
ningen har en god utveckling inom sitt processbase-
rade arbete, digital utveckling fortgår och förvalt-
ningen arbetar förnyande med flera utvecklingspro-
cesser.  

NÄMNDENS DELMÅL 

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2019 2020 2021 2022 TREND 

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka jämfört med föregående mätning 75
76 •

Andel lärare som undervisar i sin behörighet
80% 83% 87% 88% •

Andel lärare med legitimation
87% 90% •

UPPFÖLJNING 

Tertial 2,3
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Kommunens uppföljningsarbete 
Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala organisationen från kommunfullmäktiges 
vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-
råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla 
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Fal-
köping och ska gynna medborgarens väg till studier, 
fortsatta studier eller arbete. Förutsättningarna för att 
bedriva utbildning samt erbjuda matchande arbets-
marknadspolitiska åtgärder förändras i takt med om-
världen. Detta kräver en flexibel och lösningsorien-
terad organisation. Genom processbaserade arbets-
sätt sker en ständig uppföljning och utveckling av 
uppföljningsstruktur med tillhörande dokumentation. 
Mål- och ekonomistyrningen har under de senaste 
åren utvecklats centralt i kommunen vilket påverkar 
förvaltningens utvecklingsarbete och återkoppling 
till nämnd. Underlag för analys och uppföljning 
samlas in från varje verksamhet för att sammanstäl-
las och analyseras ytterligare för att nämnden ska få 
väl grundade beslutsunderlag.  

Genom kommunens utökade budgetprocess sker de 
ekonomiska uppföljningarna tätare. Förvaltningen 
för en kontinuerlig dialog med nämnden kring om-
världsbevakning och ekonomi. Dialog är en viktig 
faktor för att stärka styrkedjan mellan politik och 
tjänstemän och ligger inom ramen för en tillitsbase-
rad ledning och styrning. 
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Verksamhetsuppföljning  

 
 

Uppföljning av nämndens 
verksamhetsuppföljning 
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergri-
pande målen och förvaltningens verksamhetsplan är 
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner 
som verksamheterna skapar. Utvecklingsplanen syf-
tar till att bryta ner nämndens uppdrag och intent-
ioner till mål som ger riktning och värdeskapande 
arbete i respektive verksamhet. Framgångsfaktorer 
för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medar-
betarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. 
Förvaltningen värnar om ett arbetssätt som får de-
larna att vävas samman till en helhet där varje med-
arbetare får förståelse för hur denne är med och bi-
drar till Falköpings kommuns utveckling. Kännedom 
om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av 
styrkedjan är ett ständigt pågående arbete på alla ni-
våer inom förvaltningen. Med en transparens i ana-
lys och rapportering ökar delaktigheten och stärks 
tilliten vilket ytterligare främjar det systematiska 
kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens 
utbud till Falköpings kommuns medborgare. 

Volym och kvalité 
Utifrån omvärldsanalys och verksamhetsuppfölj-
ningen över tid ses den höga efterfrågan på kompe-
tens på arbetsmarknaden i förvaltningens volymer, 
då elevantalet inom Vuxnas lärande sjunker.  

Då AF numera anvisar personer aktuella för att göra 
praktik till externa aktörer beräknar förvaltningen en 
minskning i deltagarantal på AMC.  

De subventionerade anställningar som används som 
ett medel för att flytta människor från ekonomiskt 
bistånd samt övriga subventionerade anställningar 
inom förvaltningen redovisas under personaluppfölj-
ning i form av visstidsanställningar. De ingår således 
inte i statistik över deltagare inom AMC. 

Förväntad utveckling 
Om nuvarande trender och arbetsmarknadsläge hål-
ler i sig kommer elevantalet inom Vuxnas lärande att 
fortsätta minska eller vara kvar på nuvarande nivåer. 

Som beskrivs under omvärldsförändringar är det i 
nuläget utmanande att göra en träffsäker prognos på 
förväntad utveckling på längre sikt. Den flyktingkris 
som pågår påverkar i nuläget inte förvaltningens 
verksamhet i större omfattning men skulle utifrån 
ändrade förutsättningar kunna leda till att verksam-
het snabbt måste ställa om.  

 

VERKSAMHETUPPFÖLJNING UTFALL
2021 

UTFALL 
AUGUSTI 

2022 
BUDGET 

2022 
PROGNOS 

2022 
PROGNOS-

AVVK 
Utbildning av vuxna

Antal elever 1 605 1 164 1 750 1 500 -250
Antal kursdeltagare 4 955 3 128 5 500 4 800 -700

Arbetsmarknadsenheten
Antal deltagare Arbetsmarknadscenter 253 156 340 310 -30



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I 23 

Personaluppföljning  

 

 

Uppföljning av nämndens 
personalplanering 
Antalet tillsvidareanställda är oförändrat sedan delår 
april men de visstidsanställda har i stället ökat. Orsa-
ken till detta är att antalet subventionerade anställ-
ningar inom förvaltningen utökats, som ett led i att 
förflytta personer från ekonomiskt bistånd till en an-
ställning. Förvaltningen har tilldelats budget, men 
inte avsedd för personalkostnader vilket förklaras 
under den ekonomiska uppföljningen. Antalet viss-
tidsanställda kan variera över tid utifrån att anställ-
ningar inom Connect och Fabriken löper ut. 

Den totala sjukfrånvaron i kommunen för januari-
augusti 2022 är 7,7 % och för förvaltningen är den 
totala sjukfrånvaron 5,9 %, vilket är en ökning jäm-
fört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron 
är 0,9 % högre bland kvinnor än bland män. 

Den pandemitopp med stor sjukfrånvaro som rådde i 
början av året påverkar sjukfrånvaron under 2022 
och gör att det totala procentantalet är högre än före-
gående år och svårt att jämföra över tid.  

Totalt för förvaltningen utgör 54,6 % av frånvaron 
långtidsfrånvaro, mer än 60 dagar, vilket är en för-
bättring mot samma period föregående år. Fabriken 
avviker mest negativt, då både kort- och långtids-
frånvaron ökat. Positiva avvikelser gällande lång-
tidsfrånvaro ses framför allt inom vuxnas lärande. 

Förväntad utveckling 
Personalantalet i förvaltningen följer löpande verk-
samhetens volymer inom Vuxnas lärande. Utifrån de 
tendenser som kan ses gällande antalet etableringse-
lever och elevtillströmning kommer de personal-
mässiga volymerna att vara oförändrade eller minska 
i omfattning.  

En fortsatt ökning av visstidsanställa prognostiseras 
på helår som en effekt av arbetet med att förflytta 
personer från ekonomiskt bistånd till en subvention-
erad anställning. Arbetet är ett led i kommunens ar-
betsmarknadsstrategi för att minska ekonomiskt bi-
stånd.  

Vid eventuella vakanser sker i förvaltningen nog-
granna överväganden för att anpassa befintliga re-
surser till volymer inför eventuell rekrytering. 

  

PERSONALUPPFÖLJNING UTFALL 2021
PER AUG  

UTFALL 2022 
PER AUG 

BUDGET 
2022 

PROGNOS 
2022 

PROGNOS-
AVVK 

Antal anställda 196 232 232 232 27
Tillsvidareanställda 146 144 144 144 0
Visstidsanställda 42 79 80 105 25
Timanställda 8 9 8 10 2
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Ekonomiska förutsättningar 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
Nämndens budgetram har justerats med 100 tkr uti-
från korrigering av hyreskostnad för AME. 431 tkr 
har tillförts som kompensation för löneöversyn un-
der året.  

Riktade medel i flerårsplan 
Nämndens budgetram utökades med 5 000 tkr i rik-
tade medel för att utveckla arbetssätt kopplade till 
stegförflyttning mot arbete och utbildning hos indi-
vider som uppbär försörjningsstöd. Arbetet har ut-
gått från att i högre grad använda sig av subvention-
erade anställningar.  

Förväntad utveckling 
Den förväntade utvecklingen är att underskott mot 
budget kvarstår som helårsprognos, där orsaken är 
att utbetalningar av ekonomiskt bistånd även fort-
satt har ett utfall över tilldelad budget. En tendens 

visar att det ekonomiska biståndet minskat de sen-
aste månaderna, men det är ännu för tidigt att dra 
slutsatser utifrån en större påverkan på det progno-
stiserade underskottet. Mer utförlig redovisning 
återges i den ekonomiska uppföljningen. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
Den största risken kopplat till nämndens budget är 
utbetalning av ekonomiskt bistånd. Sedan flera år 
har utfallet överskridit budget och enligt den pro-
gnos som görs för helår 2022 kvarstår den trenden. 
Givet de stora förändringar som skett med verksam-
hetsflytt och omorganisation bedöms ekonomiska 
effekter av arbetet synas tidigast på något eller 
några års sikt.  

Vidare får ett minskande elevantal inom vuxnas lä-
rande effekter på ekonomin eftersom statsbidragen 
minskar. Statsbidragen är kopplade till antal produ-
cerade poäng.  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
Justering 

hyreskostnad 
Justering 

löneöversyn 
BUDGET 31 

DEC 

Verksamhetsområden
Utbildning vuxna -31 104 -206 -31 310
Arbetsmarknadsenheten -60 080 -100 -172 -60 352
Gemensamt -20 416 -53 -20 469

SUMMA BUDGET -111 600 -100 -431 -112 131



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I 25 

   

Ekonomiska rapporter 
per augusti 2022 
Kompetens- och arbetslivsnämnden 
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Ekonomiska rapporter 
Resultatrapport 

 

Utfall 
Resultaträkningen avser den verksamhet som nämn-
den ansvarar för den 31 augusti. Resultatet per 31 
augusti uppgår till -85 126 tkr vilket är 10 588 tkr 
lägre än budgeterat resultat.  

Verksamhetens samlade intäkter understiger budget 
per 31 augusti med 1 092 tkr samtidigt som kostna-
derna överstiger budget med 9 496 tkr. 

På kostnadssidan konstateras att den största avvikel-
sen finns under verksamhetskostnader och det är, 
som tidigare kommunicerats, ekonomiskt bistånd 
som förklarar största delen av avvikelsen. Avvikel-
sen mot budget uppgår till -7 813 tkr per 31 augusti. 
Efter justeringar för återbetalningar är nettoavvikel-
sen för ekonomiskt bistånd under perioden -7 261 
tkr. Utöver ekonomiskt biståndet förklaras en stor 
del av avvikelsen med en budgetavvikelse på 839 tkr 
för YH Tekniker spårbundna fordon samt lägre in-
täkter än förväntat för gymnasiala yrkesutbildningar. 

Personalkostnaderna för ordinarie verksamhet är i 
linje med budget. Hänsyn måste dock tas till att 
nämnden under innevarande budgetår tilldelats 5 
mkr i syfte att minska det ekonomiska biståndet. 
Medlen har i huvudsak använts för att finansiera 
subventionerade anställningar för individer som er-
håller ekonomiskt bistånd. I budget har medel avsatt 
för övriga verksamhetskostnader, men kostnaderna 
uppstår i huvudsak form av personalkostnader, per 
31 augusti 3 109 tkr. Därav blir budgetramen i relat-
ion till utfallet något missvisande i sammanställ-
ningen ovan. Satsningen leder även till en missvi-

sande bild vad gäller intäkter. Eftersom medlen an-
vänts främst till subventionerade anställningar med 
hög bidragsnivå resulterar det även i ökade intäkter i 
form av lönebidrag. Denna intäktspost har inte bud-
geterats. Dessa intäkter kompenserar till stor del 
andra intäktsposter som inte når budgeterad nivå. 
Det rör sig exempelvis om betydligt lägre statsbidrag 
för yrkesutbildningar samt uteblivna intäkter för en 
olika statsbidragsfinansierade projekt. 

Prognos 
Nämnden lämnar per delår augusti en prognos för 
helår där utfallet är ett underskott på -15 686 tkr. Det 
finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplade till pro-
gnosen. För ekonomiskt bistånd förväntas en avvi-
kelse på 10 750 tkr, nästan 70 % av den totala avvi-
kelsen. Resterande del förklaras bland annat av att 
ett vikande elevantal resulterar i lägre statsbidrag 
samtidigt som ett antal större projekt inte kommer 
att inbringa de intäkter som budgeterats. 

Åtgärder för att nå balans 
Förvaltningen arbetar vidare med orsaksanalysen 
kring ekonomiskt bistånd i syfte att identifiera lämp-
liga åtgärder för att motverka ekonomiskt bistånd på 
sikt och då framförallt det långvariga biståndet. Ar-
betet bedöms inte ge några effekter på kort sikt. 

Vidare behöver förvaltningen nogsamt följa trenden 
med vikande elevantal och utreda på vilket sätt verk-
samheten och dess kostnader kan anpassas för att på 
sikt nå en budget i balans. 

I budgetarbetet inför 2023 behöver en översyn av 
samtliga externt finansierade projekt genomföras. 
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Verksamhetsrapport 

Utfall Utbildning av vuxna 
Avvikelsen för verksamhetsområde Utbildning av 
vuxna uppgår per 31 augusti till -2 988 tkr. Avvi-
kelsen förklaras till ca 60 % av lägre intäkter än 
budgeterat vilket i sin tur förklaras av bland annat 
lägre statsbidrag inom yrkesutbildningar och lägre 
intäkter än budgeterat från ett par större projekt. 
Resterande del förklaras av högre kostnader för 
framförallt YH Tekniker spårbundna fordon.  

Vidare ser syns att trenden med minskad schablo-
nersättning fortsätter och inte når budget. Avvikel-
sen är per 31 augusti 486 tkr. Detta kompenseras 
dock genom tilldelning av ekonomiska medel från 
central pott för schablonersättningar enligt beslut 
från kommunstyrelsen 19 januari 2022. Beloppet 
som tilldelats förvaltningen uppgår till 1 326 tkr. 
Det är dock viktigt att ha med sig framåt att sådan 
tilldelning inte kan förväntas kommande år.  Arbetsmarknadsenheten 
För verksamhetsområdet Arbetsmarknadsenheten 
uppgår avvikelsen till 8 419 tkr och som beskrivs 

under resultatrapporten beror det till största del på 
högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bi-
stånd. 7 216 tkr av avvikelsen härleds till detta. I 
övrigt står ESF-projektet En plattform för alla för 
en avvikelse på 697 tkr. Det förklaras av att projekt-
bidragen som var ämnade att finansiera projektet 
bokförts under 2021. Dessutom var det bokförda bi-
draget högre än vad förvaltningen var berättigad 
till. Denna reglering samt kostnad för utfört arbete 
under 2022 har därför ingen budget. Övriga verk-
samhetskostnader är något över budget vilket till 
viss del kompenseras av något lägre personalkost-
nader samt högre intäkter för försäljning inom Fa-
briken. Gemensamt 
För verksamhetsområde Gemensamt konstateras en 
positiv avvikelse om 861 tkr per 31 augusti. Det 
förklaras till stor del av att de riktade medlen för att 
minska ekonomiskt bistånd började användas först 
en bit in på året. För året väntas ett utfall i linje med 
budget. 

  

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden
Utbildning av vuxna -24 239 -23 814 -20 826 -31 310 -34 653 -3 343
Arbetsmarknadsenheten -30 705 -48 561 -40 142 -60 352 -72 636 -12 284
Gemensamt -11 173 -12 751 -13 560 -20 469 -20 528 -59

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -66 117 -85 126 -74 528 -112 131 -127 817 -15 686
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Investeringsrapport 

 

Under perioden januari-augusti har inga investe-
ringar gjorts. Planerade investeringar kommer att 
göras under det tredje tertialet och förväntas över-
ensstämma med budget.  

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) UTFALL
PER 2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar
Möbler 0 -150 -150 0
Teknisk utrustning 0 -400 -350 -50
Övriga inventarier 0 -150 -150 0

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT 0 -700 -650 -50
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 

Under år 2022 har nämnden inte några uppdrag från 
kommunfullmäktige. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten
Sammanfattning av 
verksamhetsrapport 
Arbetsmarknaden har varit stark under året vilket 
påverkat arbetslösheten i Falköping positivt men 
det råder fortsatt brist på kompetens inom många 
yrken. För dem som har svårt att etablera sig på ar-
betsmarknaden även under högkonjunktur har 
matchningsproblematiken fördjupats och de som 
befinner sig i långtidsarbetslöshet har idag en väl-
digt lång väg till egen försörjning trots hög efterfrå-
gan på arbetskraft. Utbildningssektorn behöver 
samverka och omvärldsbevaka tillsammans med så-
väl offentlig sektor som näringsliv för att kunna 
möta den omvandling som samhället står inför.  

Inom de pedagogiska verksamheterna har elevanta-
let minskat under en längre tid och det påverkar till 
viss del utfallet för flera indikatorer. Trots att antal 
satta betyg har minskat så ger det lägre inflödet av 
elever en högre procentuell andel av satta betyg. 
Antalet avbrott har ökat men sett till nationella siff-
ror för avbrott inom kommunal vuxenutbildning 
ligger Falköping på en relativt låg nivå. Enligt en 
rapport från Skolinspektionen i november 2021 av-
bryter var femte elev inom kommunal vuxenutbild-
ning sina studier. Insatser som ska gynna elevens 
sammanhållna utbildningsväg är bland annat språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt, utveckling av 
elevernas valkompetens samt stärkt studieteknik.  

Under året har antalet hushåll som erhåller ekono-
miskt bistånd fortsatt att minska, likaså antalet bi-

ståndsmottagare. Minskningen kan till viss del här-
ledas till den starka arbetsmarknad som råder men 
även till förändrade regler gällande bostadsbidrag 
och A-kassa. Det är för tidigt att kalla förändringen 
ett trendbrott och det krävs fortsatta analyser för att 
kunna koppla statistik till utfört internt arbete. Ett 
omfattande utvecklingsarbete har påbörjats inom 
AME med fokus på att förstå och bryta långvarigt 
behov av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har ett 
fortsatt stort arbete framför sig med att utveckla 
processer och verksamheter som tillsammans kan 
nå förväntade effekter på kommunens arbetsmark-
nadsstrategi. Målbedömningen för mål 1 Skapa för-
utsättningar för ett socialt hållbart Falköping är 
godtagbar.  

Förvaltningens arbete med att bidra till näringsli-
vets utveckling bygger till stor del på samverkan 
både lokalt och regionalt. Inom ramen för Skara-
borgssamverkan erbjuds ett brett utbildningsutbud. 
Utförda sex-månadersuppföljningar visar på goda 
resultat gällande anställningsbarhet efter avslutad 
gymnasial yrkesutbildning. Inom AME har däremot 
färre avslutats till arbete/studier och ännu färre gått 
ut i praktik än tidigare år. Det kopplas främst till de 
nya direktiv som AF arbetar efter då de hänvisar in-
divider till praktik via externa aktörer istället för ge-
nom AME. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen 
för mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv 
som utvecklas, som godtagbar. 

Målbedömningen för mål 4, Kommunens organisat-
ion ska vara utvecklande och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning, är god. Förvaltningen har en 
god utveckling inom sitt processbaserade arbete där 
arbetssättet är starkt inspirerat av tillitsbaserad styr-
ning. Fler processer är igång med både medarbetare 
och medborgare som delaktiga parter för såväl ut-
veckling som utfall. Den digitala utvecklingsresan 
fortsätter med lärdomarna från pandemin nu in-
byggda i det dagliga arbetet inom förvaltningens 
verksamheter. Undervisning sker nu främst fysiskt 
men förvaltar kunskapen om digitala mötesformer, 
plattformar och system för att fortsätta erbjuda ut-
bildning på ett flexibelt och kvalitetssäkert sätt. 
Inom AME har förarbete skett inför en implemente-
ring av e-tjänster inom stöd och försörjning. Det 
finns en förväntan om att resurser ska kunna frigö-
ras genom digitalisering av delar i de administrativa 
processerna. Resurser som ska gynna den enskildes 
förutsättningar för stegförflyttning mot egen för-
sörjning. 

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Förvaltningen arbetar vidare med orsaksanalysen 
kring ekonomiskt bistånd i syfte att identifiera 
lämpliga åtgärder för att motverka ekonomiskt bi-
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stånd på sikt och då framförallt det långvariga bi-
ståndet. Arbetet bedöms dock inte ge effekt på kort 
sikt. 

Vidare behöver förvaltningen nogsamt följa trenden 
med ett vikande elevantal och utreda på vilket sätt 
som verksamheten och dess kostnader kan anpassas 
för att på sikt nå en budget i balans. 

I budgetarbetet inför 2023 behöver en översyn av 
samtliga externt finansierade projekt genomföras. 

Återkoppling till 
nämnd/kommunfullmäktige 
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergri-
pande målen och förvaltningens verksamhetsplan är 
bryggan mellan flerårsplan och de två verksamhets-

grenarnas utvecklingsplan med tillhörande aktivi-
tetsplan. Utvecklingsplanen syftar till att bryta ner 
nämndens uppdrag och viljeriktning till mål som 
blir vägledande och värdeskapande arbete i respek-
tive verksamhet. Framgångsfaktorer för ett lyckat 
systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas kän-
nedom om och delaktighet i målarbetet. Underlag 
för analys och uppföljning samlas in från varje 
verksamhet för att sammanställas och ytterligare 
analyseras så att nämnden får ta del av väl grundade 
beslutsunderlag. Med en processbaserad mål- och 
ekonomistyrning ökas delaktigheten inom hela styr-
kedjan vilket stärker tillit och bidrar till transparens 
som ger de bästa förutsättningarna för att optimalt 
fördela de resurser som nämnden beslutar över.  
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Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens och 
 arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022.  

Sammanfattning 
Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 
2022 visar på ett underskott jämfört med budget, 10 598 tkr. Förvaltningens 
bedömning och prognos visar ett underskott med 15 600 tkr för hela 2022.  

Ann-Charlotte Lilja, Åsa Tidquist och Peter Gustafsson presenterade 
verksamhetsrapporten som innehåller uppföljning av mål och ekonomi.  

Förslag till Verksamhetsrapport per augusti 2022 har skickats ut inför mötet.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret            
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-
lårsrap-porten syftar också tydliggöra att mål och 
ambitioner samspelar med de resurser som kommu-
nen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrappor-
ten ska även fungera som ett underlag till eventuella 
verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 
mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 
utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 
nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-
drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 
utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 
verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 
kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 
samband med kommunens gemensamma uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

 

Nämndens uppdrag 
Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 
uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-
gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 
kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlin-
jer. 

 

Organisation 
Pågående skolorganisationsöversyn startade med 
förändring av förvaltningens styrning och ledning. 
Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som 
tillsammans med förvaltningsekonom och utveckl-
ingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp. 
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Verksamhetsområden 
Förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. De 
18 kommunala förskolorna kompletteras med nio 
fristående förskolor samt en pedagogisk omsorg. 
Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg 
samt öppen förskola. På en av kommunens försko-
lor finns två avdelningar anpassade för barn med 
funktionsvariationer.  

 
Grundskola 

Grundskolan befinner sig mitt i en omorganisation. 
Elevantalet varierar från ca 80 – 610 elever/skola. I 
den nya skolorganisationen blir skolorna mer lik-
värdiga och omfattar F-6, F-9 eller 7-9. Fortfarande 
finns flera skolor med enparallelliga högstadiedelar. 
Verksamhetsområdet omfattar även särskola och 
särskilda undervisningsgrupper med inriktning aut-
ism som är knutna till två grundskolor i centralor-
ten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor med tidi-
gare år. I centralorten finns en fristående grund-
skola med tillhörande fritidshem som omfattar ca 

100 elever, F – 9. Sedan hösten 2021 finns också 
Åsle friskola F-6 med ca 50 elever. 
 
Gymnasieskola 

Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5 
är högskoleförberedande och 7 är yrkesförbere-
dande, och inom dessa finns även möjlighet att 
kombinera sina studier med riksidrottsgymnasium 
(RIG) volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhets-
området rymmer även gymnasiesärskola. 

Kommunens Kulturskola hör också till verksam-
hetsområdet.  

 

Specialpedagogiskt centrum (SPC) 

Samordning av tvärprofessionella insatser för fler-
språkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat 
under verksamhet SPC. Inom verksamhetens upp-
drag finns även två särskilda undervisningsgrupper. 

 

Verksamhets-

chef 

förskola 

 Verksamhets-

chef 

grundskola 

 Verksamhetschef 

gymnasieskola 

 Verksamhetschef 

Specialpedagogiskt 

Centrum 

       

1 300 barn   4 000 elever  1 000 elever  SPC-kompetensteam 

    varav 150 på IM   

      Särskilda  

18 förskolor 

med 

70 avdelningar 

 14 grundskolor 

 

Fritidshem med 

ca 1 250 elever 

 12 nationella program 

- 5 högskoleförbe-

redande 

- 7 yrkesprogram 

 undervisningsgrupper 

 

Barn- och elevhälsa 

 

      Skolhälsovård 

Natt- och  

helgomsorg 

 2 grundsärskolor  IM-programmen   

med 50 barn  med 40 elever  4 introduktionsprogram  Centrum för 

      flerspråkighet 

    Gymnasiesärskola 

20 elever 

  

Familjecentralen 

       

    Kulturskola   
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 
verksamheten 
I VP 22 – 24 beskriver nämnden de områden som 
man tror kommer att påverka barn- och utbildnings 
verksamhetsområde. De områden som lyfts fram är 
pandemin, skolorganisationsbeslutet, kompetensför-
sörjning, migration samt olika förslag som utreds 
och utretts av regeringen gällande barn- och utbild-
nings ansvarsområde. I denna delrapport beskrivs 
vad som skett utifrån dessa områden under andra 
tertialen 2022. Omvärldsbevakningen innehåller 
även nya inslag då världsläget förändrats sedan den 
förra skrevs, med syfte på kriget i Ukraina. 

Kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter 
både direkt och indirekt. Direkt påverkas nämnden 
av ökade kostnader på, framförallt på drivmedel. På 
sikt kommer merparten av nämndens externa kost-
nader påverkas negativt då priset på drivmedel 
kommer påverka priset på andra produkter i större 
utsträckning, ett exempel är ökade skolskjutskost-
nader. Inflationen var hög och stigande redan i slu-
tet av förra året och förvaltningen förväntar sig fort-
satt stora prisökningar under året.  

Kriget kan också innebära ett kraftigt ökat elevantal 
på kort tid för nämndens alla verksamheter, i och 
med att EU aktiverat massflyktingsdirektivet, men 
så har ännu inte skett. I nuläget är inte Falköpings 
Kommun en av migrationsverkets mottagningskom-
muner, men trots det har några familjer valt att 
flytta till Falköping. I enlighet med massflyktsdi-
rektivet, så ska dessa barn och elever erbjudas för-
skola och skola. 

Migrationen in till kommunen har för övrigt avtagit 
och andelen nyanlända fortsätter att minska. Trots 
detta så är rörligheten mellan kommuner stor, vilket 
innebär att många flyttar in och många flyttar ut. 
Rektorerna lyfter detta fortsatt som ett stort påver-
kansområde för elevernas lärande när möjligheten 
till kontinuitet och stabilitet i klasserna ändras. 

Effekterna av Pandemin finns fortsatt kvar. Staten 
förmedlar Covidpengar som i nuläget används till 
tillfälliga personalförstärkningar för att möjliggöra 
kompensatoriska undervisningsinsatser. 

Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att ge-
nomföra då trångboddheten inom grundskolan på-
verkar både elevers, pedagogers samt rektorers ar-
betsmiljö. Bygget av den nya Platåskolan är över-
klagat vilket har medfört försening av genomföran-
det av en ny skolorganisation.  

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i 
förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att 
barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervis-
ningen som erbjuds, men även att de som undervi-
sar finns kvar över tid. En utmaning är kompetens-
försörjningen inom både förskola, fritidshem och 
grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och förut-
sättningarna att få tag på behörig personal är svår. 
Vid mätningen i mars 2022 fortsätter behörigheten 
sjunka både inom förskola och fritidshem. Inom 
förskolan går vi från 50% behöriga förskollärare till 
46.1% och inom fritidshemmet från endast 25,5% 
behöriga lärare för fritidshem till 21,5%. Ny mät-
ning sker i oktober månad. 

Regeringen har under de gångna åren utrett ett fler-
tal områden, så som likvärdig skola, tioårig grund-
skola, gymnasieutredningen samt betygsutred-
ningen. Samtliga förslag kommer att ha stor påver-
kan på utbildningsområdet. Från och med HT22 har 
grundskolan en ny reviderad läroplan (LGR22). 
Från och med 220701 gäller nya kursplaner samt 
betygskriterier för grund- och grundsärskola. För 
gymnasiet gäller ändringar i läroplan samt ämnes-
planer. Tidigare handelsprogrammet har bytt namn 
till Försäljnings- och serviceprogrammet.  

Riksdagen har beslutat att elever i åk4-9 ska erbju-
das extra studietid för att få hjälp med läxor och an-
nat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två 
timmar per vecka och det ska vara frivilligt för ele-
verna att delta. Studietiden ska vara förlagd på ele-
vens skola och anordnas under eller i direkt anslut-
ning till elevernas skoldag. 

Fjärrundervisning får användas för extra studietid. 
Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar 
per läsår. Det är ännu inte klarlagt huruvida kom-
mun får hjälp med finansiering från staten. Detta 
kan, utöver den ökade lärarkostnaden, också inne-
bära ökade kostnader för skolskjuts. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Delår augusti är en redovisning av 
vad som skett under de två första 
tertialerna 2022 utifrån den plan 
som är beskriven i VP 2022 – 
2024. 

Ett socialt hållbart Falköping ska 
skapa förutsättningar för alla barn 
och elevers utveckling, lärande 
och utbildning, från första dagen i 
förskolan hela vägen till studenten. 

Det innebär för barn- och utbildningsnämnden ett 
krav på ökat fokus kring kompensatorisk 
utbildning. Samarbete, helhetssyn och samsyn 
krävs genom hela styrkedjan och inom hela 
kommunen. 

Målet kräver samverkan mellan nämnderna. En 
ökad samverkan med socialförvaltningen och 
kompetens- och arbetslivsförvaltningen påbörjades 
under 2021 och har fortsatt under 2022. Det är i 
samverkan som en samsyn samt helhetssyn inom 
utvecklingsområdet kan nås. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

Antalet barnplaceringar i kommunen har ökat under 
flera års tid. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
med anledning av detta samverkat med 

Socialförvaltningen sedan hösten 2021. Detta för att 
gemensamt arbeta med förebyggande insatser för 
barn och unga för att tidigt kunna identifiera och 
snabbt erbjuda familjer insatser. Grunden i 
samverkan handlar om tätare dialog mellan olika 
yrkeskategorier för att tidigare kunna ge 
barnet/eleven och dess familj rätt stöd.  

Ett projekt mellan förvaltningarna har initierats för 
att möta denna målgrupp av barn/ungdomar. 
Projektet som ska påbörjas går under namnet 
KRAFFT (KR Annexet-FFT). KRAFFT är en 
insats som behöver beviljas av två parter; dels 
ansvarig socialsekreterare och dels godkännas av 
ansvarig på SPC. Denna insats erbjuds från och 
med hösten 2022. Eleverna går i en särskild 
undervisningsgrupp samtidigt som familjen får 
funktionell familjeterapi (FFT). FFT är en 
evidensbaserad och därmed i forskning väl 
förankrad familjebehandling när barn eller ungdom 
uppvisar relationsförsvårande beteenden, t ex bråk, 
konflikter, skolk och missbruk. Målsättningen med 
behandlingen är att få till en förändring genom att 
förbättra relationer och kommunikation i familjen. 
Den målgrupp som metoden vänder sig till är 
ungdomar i åldern 11-18 år. De teorier som 
metoden vilar på är systemteori, 
kommunikationsteori, social inlärningsteori och ett 
salutogent perspektiv. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Behovet av att bygga relationer och synliggöra ruti-
ner och samverkansformer mellan förvaltningarna 
är fortsatt stor. Därför kommer samverkan att fort-
satt prioriteras. Målsättningen är att våra förvalt-
ningar med våra olika uppdrag och professioner ska 
kroka arm för att tillsammans stödja familjer så att 
man tidigt kan göra bra främjande och förebyg-
gande åtgärder så att barn och elever kan lyckas i 
sitt lärande och i sitt liv.  
 

Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-
naden 

En samverkansstruktur är under utveckling mellan 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Kompe-
tens- och arbetslivsförvaltningen utifrån ett tidigare 
politiskt uppdrag. Den fortsatta samverkan ska fo-
kusera på fullföljda studier och arbetet utgår från 
begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvali-
tét. 

Förvaltningen har en fortskridande samverkan med 
Kompetens och arbetslivsförvaltningen med fokus 
på fullföljda studier. En av utvecklingspunkterna 
gäller gruppen ungdomar 16-20 år som varken arbe-
tar eller studerar, de som faller under KAA. En ge-
mensam aktivitetsplan är framtagen och flera pro-
cesser pågår. Uppföljning sker löpande. 
 

 

 

Alla barn och elever är trygga och tror på sin 
egen förmåga 

Läroplanerna beskriver hur skolväsendet har stort 
ansvar i varje barns utveckling. Från och med hös-
ten 2022 finns en ny reviderad läroplan, Lgr 22. 
Målsättningen med den reviderade läroplanen är att 
ändringarna ska flytta fokus till undervisningen för 
att inte både lärare och elever ska vara helt upp-
tagna med bedömning och betygssättning. Detta går 
hand i hand med förvaltningens framtagna utbild-
ningsplan där fokus ligger på att stärka undervis-
ningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under flera 
år arbetat med att skapa förutsättningar för en god 
elevhälsa på varje skolenhet. Varje skola har till-
gång till skolsköterska, speciallärare, kuratorer samt 
skolpsykologer. Andel kuratorer är hög jmf med 
övriga kommuner i Skaraborg. I nuläget finns 1 ku-
rator/250 elever. Förvaltningen behöver fortsätta att 
stödja detta arbete då det fortsatt finns skolenheter 
där elevhälsan behöver stärkas. Enheter som har 
fungerande elevhälsa med rätt professioner skapar 
goda förutsättningar för rektorer, pedagoger samt 
elever. Under läsåret 2022/2023 kommer samtliga 
förskolor, grundskolor samt gymnasieskola ge-
nomgå en gemensam utbildning gällande det främ-
jande och förebyggande barn- och elevhälsoarbetet. 
Rektorer och elevhälsa kommer dessutom att till-
sammans med extern föreläsare få fördjupa kun-
skaperna kring hur man än mer strukturerat och sys-
tematiserat kan arbeta med barn- och elevhälsan på 
sina skolenheter. 
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En väsentlig faktor för barns och elevers utveckling 
är att de närvarar i undervisningen. Under pandemi-
året 2021 var endast 50% av de inskrivna barnen 
närvarande i förskolan. Våren 2022 ökade närvaron 
i förskolan, men fortsatt är andel närvarande barn 
låg. Därför finns det fortsatt anledning att stimulera 
närvaron, då det även kommer statliga direktiv som 
stödjer detta. 

Även närvaron i grundskola och fritidshem var 
lägre än tidigare. Då elever har skolplikt är det vik-
tigt att tidigt kartlägga varför eleven inte närvarar. 
En handlingsplan finns i kommunen för att stödja 
arbetet gällande elevers närvaro. Handlingsplanen 
behöver på nytt lyftas och implementeras.  

  

Alla elever når målen 

Det största och mest omfattande mål barn- och ut-
bildningsnämnden har är att skapa förutsättningar 
för alla elever att nå målen. Ett övergripande arbete 

med en utbildningsplan, där förvaltningen arbetar 
långsiktigt utifrån tre områden, styrning och led-
ning, kompensatorisk utbildning samt kompetens-
försörjning arbetades fram under 2021 och kommer 
att vara grunden för kommande arbete de nästkom-
mande åren.  

I förskolan arbetar man med att utmana och stimu-
lera barns utveckling och lärande. De senaste åren 
har arbetet lett till en ökad likvärdighet mellan 
kommunens förskolor. Likvärdigheten som är ett 
övergripande ansvar för kommunen, ökar både av-
seende arbetssätt, innehåll och lärmiljöer. Då närva-
ron var låg under pandemin, endast 50 % närvaro i 
snitt, påverkade det möjligheten till kontinuitet i 
undervisningen. Ett flertal barn som var i stort be-
hov av undervisning har nästan inte haft någon när-
varo alls och därför förlorat viktig tid för språkut-
veckling och sociala sammanhang.  
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Måluppfyllelsen för grundskola 

Vid julbetyget 2021 återgick elevernas resultat till 
tidigare låga nivåer. I samtal med rektorer utifrån 
varje enskild skolenhets resultat synliggjordes att 
ett flertal elever endast hade några få delar kvar för 
att nå behörighet till gymnasiet. Måluppfyllelsen 
för åk 9 nådde upp till 82 % efter avslutad grund-
skola samt lovskola. Resultaten för åk 7 och åk 8  

ligger lägre än tidigare år vid detta avstämningstill-
fälle. Det har under våren pågått ett analysarbete 
med rektorerna utifrån detta underlag. Bilden nedan 
visar vilka områden rektorerna lyfter fram som vä-
sentliga för att stödja elevers kunskapsinlärning.  
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För att stödja grundskolorna under kommande 
läsår, utifrån rektorernas analys, kommer fokus vara 
att stödja undervisningsprocesserna genom de kol-
legiala nätverk som startades förra läsåret. Rekto-
rerna får stöd av en extern utbildare, Henrik Hans-
son, under inledningsfasen av detta arbete. 

Grundskolan kommer även att tillsammans med öv-
riga verksamhetsformer arbeta med att stärka det 
förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, som 
beskrevs ovan. 
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Måluppfyllelsen för gymnasieskola 
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Måluppfyllelsen för Ållebergsgymnasiets nationella 
program avseende betygspoäng har under de tre 
senaste åren varit stabil, 14.73 (2020), 14,72 (2021) 
och 15,03 (2022).  

85% av eleverna har det senaste året nått en gymna-
sieexamen. Något högre siffror är det bland de ele-
ver som läst ett högskoleförberedande program 
(90%) Andelen som klarade gymnasieexamen 2014 
– 2017 låg runt 80 % och har under de senaste fyra 
åren haft en positiv progression, 82 % (2019), 86 % 
(2020), 85 % (2021) och 85 % (2022).  Det finns 
dock en variation i såväl förutsättningar som pro-
gression mellan olika enheter och program. 

Betygspoängen för samtliga nationella program har 
legat relativt konstant under de senaste fem åren 
med en liten ökning 2022, där betygspoängen i de 
högskoleförberedande programmen ökat något sam-
tidig som de yrkesförberedande har minskat. Detta 
kan till viss del tillskrivas distansstudierna som 
gynnade de teoretiska kurserna mer än de praktiska. 
Högpresterande elever har i högre grad klarat av att 
följa utbildningen och undervisningen och därmed 
fått högre betyg, medan för elever med olika utma-
ningar har pandemin försvårat deras kunskapsin-
hämtande.   
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

 I verksamhetsplanen för barn- och 
utbildning står det skrivet att ”En 
väsentlig del för att nå målet, en at-
traktiv kommun, är att arbeta mot 
att bli en skolkommun i framkant! 
Att ha attraktiva förskolor, skolor 
och gymnasieskola är en för med-
borgaren mycket viktig faktor för att 
vilja bo kvar och för nya invånare 

att välja kommun. Utifrån skolorganisationen har 
vi idag mycket fina och attraktiva förskolor med 
lärmiljöer som uppfyller dagens utbildningskrav.”  

Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut 
om förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till 
ett attraktivare Falköping. Satsningen är en viktig 
byggsten för att Falköping fortsatt ska vara en at-
traktiv kommun att bo och verka i.  

Framtiden nästa - ny skolorganisation 

En ny skolorganisation håller på att ta form och 
kommunen gör fortsatt stora satsningar på våra för-

skolor och skolor både på landsbygden och i tätor-
ten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och 
bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få 
förutsättningar för en så bra och likvärdig skola 
som möjligt och samtidigt skapa funktionella ut-
bildningslokaler och attraktiva arbetsplatser för våra 
pedagoger. Platåskolans försening påverkar hela 
omorganisationen vilket har medfört att tidsplanen 
behövt ändras. Under andra tertialen 2022 har fär-
digställandet av Odensbergsskolan skett. Mycket av 
förberedelserna för nya Odensbergs förskola har 
skett under sommaren. 

De anpassningar som planerades för att öka trygg-
het och studiero på Högstadium Centrum har påbör-
jats och kommer att fullföljas under hösten 2022. 

Arbetet att ta fram förstudier för Gudhemsskolan 
samt Vartoftaskolan har initierats. 

Planeringen av förskolor och skolor utgår ifrån de 
funktionsprogram som är framtagna. 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

 Det livslånga lärandet är ett förhåll-
ningssätt som ska genomsyra för-
valtningens samtliga processer. Att 
ungdomar och unga vuxna får rätt 
förutsättningar att fullfölja studier 
och/eller etablera sig på arbetsmark-
naden är av särskilt stor vikt.  

Samverkan skola arbetsliv, SSA-
plan 

Under 2022 kommer en SSA-plan, Samverkan Skola 
Arbetsliv, att vara klar och implementeras. Målsätt-
ningen med planen är att skapa förutsättningar för 
våra elever, att genom prao och APL samt vägled-
ning gällande studier och arbetsliv, synliggöra vilka 
olika vägval som finns för sina framtida liv samt att 
för arbetsgivare i Falköpings Kommun möjliggöra 
rekrytering. Arbetet med planen har fortsatt under 
våren med bland annat två möten med det nya SSA-
rådet. SSA-planen kommer under tidig höst gå ut på 
en sista remissrunda till rektorer och till lärare i olika 
stadier. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärar-
studerande 

Då Universitet och högskolor har krav på sig att ut-
veckla och kvalitetsförbättra VFU verksamheten har 
vi nya avtal och delvis förändrat arbetssätt för att 
höja kvaliteten för lärarstudenter under sina VFU pe-
rioder. Under våren har det beslutats om övnings-
skolor för Borås Högskola i ett nytt samarbetsavtal. 
Ett flertal VFU-handledare utbildas för att ta emot 

studenter. Vi har tagit fram en organisation och 
struktur för Falköping Kommuns skolor för att sä-
kerställa rutiner och placeringar av VFU- studenter. 

Gymnasial utbildning 

Den plan som tagits fram för introduktionsprogram-
men och som började gälla 1 juli 2021 i syfte att 
stärka valmöjligheterna för denna elevgrupp kom-
mer att följas upp och utvärderas i oktober 2022. Det 
är av vikt att följa upp om målsättningen med denna 
plan möts, så att den faktiskt möjliggör fler alterna-
tiv för dessa elever. Ett område som behöver stärkas 
för eleverna på IM är hur man synliggör deras pro-
gression i sitt lärande. 

Regeringen har tagit fram en proposition gällande 
dimensionering av gymnasial utbildning för bättre 
kompetensförsörjning. Propositionen innehåller för-
slag som syftar till att underlätta ungdomars och 
vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att för-
bättra kompetensförsörjningen till välfärd och nä-
ringsliv. De ändringar som behövs i skollagen före-
slås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas första 
gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 

En lärande och utvecklande verk-
samhet 

För att skapa likvärdighet i arbetspro-
cesser, progression, förutsättningar 
för skolutveckling och kollegialt lä-
rande, behövs en tydlig ansvarsför-
delning. Som en del i den tillitsbase-

rade styrningen har förvaltningen satsat på specifika 
utvecklaruppdrag, för att ge ett riktat utvecklingsstöd 
gentemot enskilda pedagoger och grupper. Stödet 
ska ligga nära professionen och undervisningen. 
Detta är en möjlighet för särskilt skickliga pedago-
ger att få utvecklas men också sprida kunskap och 
goda exempel inom kommunen. Från och med hös-
ten 2022 kommer strukturen för utvecklarna att för-
ändras, till att ha utvecklargrupper med fokus på 
språk-, läs- och skrivutveckling, matematikutveckl-
ing samt förskole- och fritidshemsutveckling. Till 
varje utvecklargrupp är det rektorer som stödjer ar-
betet för att tydliggöra kopplingen från huvudman 
till rektor till undervisningsnivån så man gemensamt 
drar åt samma håll. För att tydliggöra kopplingen till 
det systematiska kvalitetsarbetet finns det dessutom 
en handlingsplan till varje område för att stödja ut-
vecklarna i sitt uppdrag och tydliggöra för skolen-
heterna var fokus för utveckling ligger. 

Forskning visar (enligt Skolverket) att kollegialt lä-
rande ger vidgade perspektiv och kan på så sätt bi-
dra till professionellt lärande, vilket i sin tur bidrar 
till barns och elevers lärande och till skolutveckling.  

Inom både förskola och skola finns kollegiala nät-
verk som bidrar till skolutveckling, samverkan och 
likvärdighet mellan skolenheterna. Nätverken leds 
av nyckelpersoner som handleds i sitt uppdrag. Det 
finns en tydlig planering även för yrkes-, ombuds- 
och nätverksträffar där olika utvecklare leder ut-
vecklingsarbetet. Den positiva progression som 
fanns i arbetet gällande de kollegiala nätverken läså-
ret 21/22 inom grundskolan fortsätter att utvecklas 

under kommande läsår. Hösten 2022 kommer nät-
verken att handledas av Henrik Hansson med fokus 
på att utveckla undervisningen.  

Som en del i utvecklingsarbetet är även det kollegi-
ala lärandet mellan rektorer prioriterat. Under kom-
mande läsår kommer fokus vara att fördjupa kun-
skaperna kring barn- och elevhälsa. Målsättningen är 
att nå en samsyn och en helhetssyn gällande det fö-
rebyggande samt främjande barn- och elevhälsoarbe-
tet i samtliga skolformer och på alla nivåer i styrked-
jan. Vi vill även skapa förutsättningar att stanna upp 
för att analysera och förstå verksamhetens behov för 
att komma fram till verkningsfulla och långsiktigt 
hållbara förbättringar för våra barn och elever. Trots 
att förvaltningen under flera år haft denna form av 
kollegialt lärande finns det fortsatt ett behov av att 
sammanhangsmarkera, synliggöra processen och 
målsättningen, men även utmana så att man vågar 
prövar nya vägar. Vid utvärderingen efter förra läså-
rets insatser beskriver rektorerna dessa som värde-
fulla och att de bidrar till gemensam begreppsbas. 
Det område som rektorerna ser behöver utvecklas är 
närvaron i de kollegiala grupperna. Då det var flera 
som var borta vid olika tillfällen försvann kontinui-
teten i gruppernas diskussioner. 

Den strategiska kompetensförsörjningsplanen är im-
plementerad. Insatserna som beskriv i HÖK 21 har 
påbörjats. Målsättningen är att planen ska stärka 
möjligheten till att rekrytera personal samt behålla 
den personal vi redan har. En stor utmaning som 
kvarstår är att det fortsatt är svårrekryterat inom 
vissa områden, framförallt grundlärare med inrikt-
ning fritidshem. I nuläget fortsätter behörigheten 
inom fritidshemmet att sjunka från redan låga 25,5% 
till 21,5 %. Det är mycket stor variation mellan kom-
munens fritidshem. Även inom förskolan är andelen 
utbildade förskollärare låg. Även här fortsätter ande-
len att sjunka från 50% till 46,1%.  Förutsättningar 
för att öka andelen förskollärare är bättre än för 
grundlärare med inriktning fritidshem, då Högskolan 
i Borås har förlagt både en förskollärarutbildning 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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och lärarutbildning till Skövde. Söktrycket på främst 
förskollärarutbildningen är högt vilket på sikt kom-
mer leda till en högre tillgång på utbildade förskollä-
rare. 
 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksam-
heternas kvalité 
Under detta läsår har barn- och utbildningsförvalt-
ningens utvecklingsarbete varit beskrivet i en utbild-
ningsplan. I VP 2022 – 2024 beskrivs syftet med ut-
bildningsplanen: ”Syftet med denna utbildningsplan 
är att låta utvecklingsarbetet fortgå och vara le-
vande inom förvaltningen. Planen ska sammanfatta 

prioriterade utvecklingsområden och vara ett ge-
mensamt övergripande stöd men även bidra till att 
måluppfyllelsen och likvärdigheten ökar.” 

Utbildningsplanens utvecklingsområden skrivs fram 
i januari samt i augusti/september för att dra nytta av 
de analyser som inkommer från rektorerna under vår 
och höst. Utbildningsplanen följs dessutom upp i ok-
tober samt i mars för att vara en del av de årliga 
verksamhetsuppföljningarna för BUN. Planen syn-
liggörs i möten med rektorer, utvecklare och offent-
liggörs på Falnet. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

Återkoppling till nämnd 
 

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för 
att underlätta det systematiska arbetet. Huvudman-
nens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från 
de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett 
sådant arbete samt att utveckla utbildningen i enlig-
het med målen. Barn- och utbildningsnämnden fat-
tade beslut om riktlinjer i maj 2016. Dessa revideras 
årligen i maj månad och bidrar till att samordna nat-
ionella och kommunala mål och krav samt synlig-
göra det systematiska uppföljningsarbetet. I sam-

band med beslutet togs ett årshjul fram som tydlig-
gör och skapar framförhållning i rapporteringen av 
måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till 
nämnden. Även årshjulet har reviderats och utveck-
lats och from 2018 finns en gemensam uppföljnings-
struktur framtagen för Falköpings kommun.  

Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för att 
bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en lö-
pande insyn i ekonomin. Rapporterna per 30/4 och 
per 31/8 är verksamhetsrapporter och verksamhets-
rapport 2 är ett delårsbokslut. Verksamhetsrappor-
terna går upp i kommunens övergripande delårsrap-
porter och bidrar till helheten. 

Nämndens styrkedja 
 

För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få ef-
fekt i organisationen krävs att varje led känner sig 
delaktig i processen och att arbetet utgår från verk-
samhetens behov. Resultaten analyseras och rapport-
eras från varje nivå upp till huvudman. Det är av 
största vikt att skapa förtroende och tillit i styrkedjan 
och att återkoppling sker från nämnd via ledare till-
baka till verksamheterna, personal och elever/vård-
nadshavare.  

Från och med den 1 augusti 2022 skärps skrivningen 
i skollagen kap 4 gällande det systematiska kvalitets-
arbetet. I 3§ kap 4 står det ”Varje huvudman inom 
skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 
och kontinuerligt planera och följa upp utbild-
ningen, analysera orsakerna till uppföljningens re-
sultat och utifrån analysen genomföra insatser i 
syfte att utveckla utbildningen.”  

Även på enhetsnivå stärks skrivningen; ”Sådan pla-
nering, uppföljning, analys och utveckling av utbild-
ningen som anges i 3§ ska genomföras även på för-
skole- och ekolenhetsnivå.  Kvalitetsarbetet på en-
hetsnivå ska genomföras under medverkan av lä-
rare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn 
i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 
Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten 
genomförs enligt första och andra styckena.” 
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Ekonomiska förutsättningar 
 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
Barn- och utbildningsnämnden gick in i 2022 med 
en nettobudget på 813 000 tkr. Under våren har 
nämnden kompenserats med 6 990tkr för högre lo-
kalkostnader samt fått del av kommunstyrelsen stra-
tegiska utvecklingsmedel om 1 050 tkr. Utöver 
detta har Kommunstyrelsen kompenserat nämnden 
för löneökningen innevarande år med 4 630 tkr. Ny 
ram per 220615 blir således 825 670 tkr. 

 

Riktade medel i flerårsplan 
I barn- och utbildningsnämndens budget för 2022 
ingår en riktad satsning mot för- och grundskola 
med 10 000tkr. Dessa medel har fördelats ut till en-
heterna, 6 700tkr till grundskolan och 3 300tkr till 
förskolan. Dessa medel har gått till att höja enheter-
nas grundtilldelning, som varit låg i Falköpings 
kommun jämfört med kringliggande kommuner. 
Syftet med att öka grunden är att ge eleverna bättre 
möjlighet att få det särskilda stöd som de har rätt till 
enligt skollagen. 

 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
Den mycket höga, och fortfarande, stigande inflat-
ionen utgör en stor osäkerhetsfaktor för nämndens 
ekonomi. I fjol kunde vi se kraftigt ökade kostnader 
på exempelvis byggmaterial och en liknande ut-
veckling på andra varor och sektorer har redan skett 
och förväntas fortsätta. Lägg därtill situationen i 

Ukraina, som ännu inte påverkat nämnden direkt i 
någon större utsträckning, men det är något som 
skulle kunna ändras över en natt om Falköpings 
kommun blir mottagningskommun för flyktingar 
från Ukraina.  

Situationen kring Platåskolan fortsätter att påverka 
och försvåra förvaltningens arbete med att bereda 
plats för alla elever i centralorten. Då de skollokaler 
som finns tillgängliga i centralorten inte är dimens-
ionerade för antalet elever där finns en stor risk att 
ytterligare tillfälliga lokaler behöver tillkomma för 
att samtliga elever ska kunna beredas plats inom ett 
rimligt avstånd från deras bostad. Detta kommer, i 
sådant fall, innebära ökade driftskostnader för barn- 
och utbildningsnämnden. 

Flera nya lagar gällande skolområdet trädde ikraft 
vid halvårsskiften, några av dem innebär ökade 
kostnader för nämnden och staten har ännu inte för-
klarat hur det är tänkt att finansieras. Man har från 
statens håll signalerat en avsikt att täcka de ökade 
kostnaderna med statliga medel, men i skrivande 
stund är det inte klarlagt om, hur eller när det i så-
dant fall det sker. 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 55 KS § 98 

GÄLLANDE 
BUDGET 

Verksamhetsområden

Förskola -135 825,0 -135 825

Grundskola -320 544,0 -320 544

Gymnasium -99 974,0 -99 974

Övrigt -256 657,0 -6 990,0 -1 050,0 -4 630,0 -269 327

SUMMA BUDGET -813 000 -6 990 -1 050 -4 630 -825 670
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Ekonomiska rapporter 
per april 2022 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ekonomiskarapporter 

Resultatrapport 
 

Utfall och prognos 
Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på in-
täkter och en negativ avvikelse på kostnader, men 
sammantaget prognostiseras barn- och utbildnings-
nämnden hålla sin budget 2022. 

Avvikelserna beror till största delen på riktade stats-
bidrag som tillkommit utöver det som budgeterats, 
vilket för med sig motsvarande kostnader. 

Utöver ovan nämnda avvikelser har nämnden en god 
budgetföljsamhet. 

 

 

 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 17 673 18 695 16 994 25 491 28 043 2 552

Statsbidrag 56 358 54 756 44 668 67 001 82 134 15 133

Övriga intäkter 19 730 22 607 17 723 26 585 33 911 7 326

Interna intäkter 36 494 38 770 37 642 56 463 58 155 1 692

Summa intäkter 130 254 134 828 117 027 175 540 202 242 26 702

Kostnader

Personalkostnader -412 120 -419 995 -411 876 -620 039 -632 991 -12 952

Verksamhetskostnader -125 952 -142 343 -131 735 -197 603 -208 505 -10 902

Kapitalkostnader -4 913 -5 546 -5 067 -7 600 -8 287 -687

Interna kostnader -111 091 -120 285 -117 312 -175 969 -178 078 -2 109

Summa kostnader -654 077 -688 169 -665 991 -1 001 210 -1 027 861 -26 651

NÄMNDENS RESULTAT -523 822 -553 341 -548 964 -825 670 -825 619 51
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Verksamhetsrapport 

 

 

Förskola 

Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvi-
sar ett prognostiserat överskott på drygt 5 mnkr på 
helår. Det är mindre vikarieanvändning inom för-
skolan än normalt, pga högre frånvaro bland bar-
nen. Det i kombination med att man anpassar verk-
samheten till det lägre födelsetalen vid sett i Falkö-
ping de senaste åren gör att man har ett prognostise-
rat överskott. 

 

Grundskola 

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget 
även 2022, vilket bekräftar fjolårets trendbrott kring 
grundskolans ekonomi. Grundskolan prognostiseras 
få ett överskott på knappt 0,5 mnkr på helår. 

 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 
2022. Det prognostiserade underskottet från i våras 

har förändrats dels genom att den sk ”skolmiljar-
den” tillkommit, men också att man har lägre perso-
nalkostnader än man hade under vårterminen och 
även jämfört med föregående år. Sammantaget gör 
detta att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin bud-
get 2022. 

 

Övrigt 

Övriga kostnader prognostiseras få en negativ avvi-
kelse mot budget 2022. Det beror i huvudsak på två 
faktorer, dels har de interkommunala nettokostna-
derna en negativ avvikelse mot budget på 4 mnkr 
och dels har asylersättningen minskat kraftigt jäm-
fört både med budget och med föregående år. Den 
negativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 
2 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsrapport 
 

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Förskola -90 400 -85 477 -88 056 -135 825 -130 082 5 743

Grundskola -178 001 -216 662 -215 027 -323 456 -323 044 412

Gymnasium -64 733 -68 276 -67 336 -101 324 -101 260 64

Övrigt -190 700 -182 926 -178 544 -265 064 -271 233 -6 169

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -523 835 -553 341 -548 964 -825 670 -825 619 51
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Nämndens investeringar prognostiseras få en negativ 
avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta be-
ror på att de inventarier som behöver köpas in till 
den nybyggda skolan i Odensberg inte finns med i 
nämndens investeringsbudget för 2022. Inventari-
erna i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på 
2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämn-
den hålla sin investeringsbudget för 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier 2 733 064 4 200 000 6 200 000 -2 000 000

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT 2 733 064 4 200 000 6 200 000 -2 000 000
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Förslag till beslut 
 

 

Nämndens beslut 

1. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg godkänner nämndens 
Verksamhetsrapport per 31 augusti 2022. 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-
lårsrap-porten syftar också tydliggöra att mål och 
ambitioner samspelar med de resurser som kommu-
nen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrappor-
ten ska även fungera som ett underlag till eventuella 
verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 
mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 
utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 
nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-
drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 
utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 
verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 
kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 
samband med kommunens gemensamma uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 
(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, 
Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksam-
heten har som uppgift att avhjälpa och förebygga 
olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och 
Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kom-
muns verkstadsfunktion. 

Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot 
olyckor och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) 
Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brand-
farliga och Explosiva varor (LBE). Sotningsverk-
samheten och dess tillsyn för kommunerna utgör till-
synsmyndighet och i vissa fall tillstånds-myndighet 
enligt samma lagstiftningar. 

Organisation 
Förvaltningschef (vakant) 

Administration, förvaltningsledning, ekonomi, per-
sonal och kanslifunktioner. 

Skydd och Säkerhet med ansvar för arbetet enligt 
Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) i Falköping, Skara och Tidaholm 
och att upprätthålla kommunernas krishanteringssy-

stem, säkerhetsskydd, internskydd samt riskhante-
ring. Götene ansvarar för skydd och säkerhet i egen 
regi. 

Verkstaden ombesörjer reparation och underhåll av 
fordon och annan kommunal teknisk utrustning för 
de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun.  

Utvecklingschef (vakant) 

Stöd- och utveckling har ansvar för verksamhetsut-
veckling av det breda uppdraget samt att ta fram nya 
metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunk-
ten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart sam-
hälle genom breddade externa kontakter med all-
mänhet och organisationer. 

Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för 
samtliga kommuner i organisationen för att sam-
ordna och stödja räddningstjänsten och övriga kom-
munala verksamheter under framför allt icke kon-
torstid. KSC ska leda räddningstjänstens operativa 
verksamhet och samordna och serva fyra kommu-
ners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säker-
hetsarbete. Ansvar för in- och ut alarmering och ha 
löpande omvärldsbevakning för kommunerna ligger 
också under KSC.  

Säkerhetsservice för äldre innebär att förebygga och 
minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet.  

Räddningschef 

Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den opera-
tiva räddningstjänstsverksamheten inom ramen för 
LSO samt grundläggande extern utbildning inom 
brand, första hjälpen och HLR. 

I enlighet med LSO och de övergripande nationella 
målen och de lokala förhållandena ge tillfredsstäl-
lande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddnings-
tjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och be-
gränsa skador på människors liv och hälsa, egendom 
och miljö. Under området ligger driftansvaret för 
fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- 
och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad 
samt tvätt av slang som kommer från kommunerna i 
hela Skaraborg utförs också av räddningstjänstavdel-
ningen.  

Räddningschefen ansvarar för räddningsledningssy-
stemet. 
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Förebyggandechef 

Förebyggandeavdelning ansvarar för den förebyg-
gande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskon-
troll, sotning och tillstånd för egensotning enligt 
LSO och tillsyn och tillstånd enligt LBE. Råd och 
anvisning till enskilda, myndigheter, föreningar och 

företag samt yttrande till andra myndigheter ligger 
också under denna avdelning. Externutbildning inom 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ligger också 
under förebyggandechefens ansvar. 

  

Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan 
Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommu-
ner har sedan år 2017 en överenskommelse om att 
samverka om bland annat den kommunala rädd-
ningstjänsten. Samverkan regleras i samverkansavtal 
och bedrivs som gemensam nämnd med Falköpings 
kommun som värdkommun. 

Kommunal verksamhet via privata 
utförare  

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en kommun i 
brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring 
(sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som 
inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och 

därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla im-
kanaler i restauranger, storkök och därmed jämför-
bara utrymmen samt i brandförebyggande syfte även 
ansvara för att det som skall rengöras enligt första 
stycket samt skorstenar, tak och anslutande bygg-
nadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt 
(brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta 
förbränningsanordningar inrättade för eldning ute-
slutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.  

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på 
entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter finns 
med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt 
och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar 
för Götene och Skara kommuner. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 
verksamheten 
Förändringen inom lagstiftningen LSO ställer ökade 
krav inom både det förebyggande uppdraget och 
inom räddningstjänstområdet. Vilket innebär ökade 
krav på kompetensutveckling och ökade tillsynsupp-
drag. 

Ökad oro i det säkerhetspolitiska läget i Europa samt 
NATO-ansökan ger effekter på organisationen 
såsom ökad arbetsbelastning för höjd civil bered-
skap. 

Ökat fokus behövs för att stärka kommunerna och 
räddningstjänsten gällande förberedelser för höjd be-
redskap, civilt försvar, informationssäkerhet och cy-
bersäkerhet. 

Oro i världsläget påverkar det allmänna prisläget. 
Förvaltningen påverkas specifikt av höjda priser på 
el och bränsle.  

När pandemin avtog och restriktionerna togs bort har 
efterfrågan ökat på de utbildningar som genomförs 
för kommunernas medarbetare och elever. 

Till följd av pandemin har sjuktalet inom förvalt-
ningen ökat.  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 
hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-
len hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-
veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 
fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 
målens ikoner till kommunens övergripande mål 
stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 
kommunens övergripande mål, det lokala målet om 
fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 
vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 
kunna leverera välfärd till invånarna. 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-
ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-
dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera 
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det 
arbete kommunen gör. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i värl-
den.  

Höjda krav i lag och föreskrift inom Lag om skydd 
mot olyckor och Lag om brandfarlig och explosiv 
vara, får genomslag under 2022 såsom förändrat ut-
bildningskrav, inventering och prioritering av till-
synsobjekt och ökade kompetenskrav inom rädd-
ningsledningssystem.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle 

 

 

I kommunerna skapas det goda 
livet – det är tillsammans som ett 
hållbart samhälle utvecklas 

Förebyggande och främjande 
arbete med fokus på barn och unga 
ska fortsätta att stärkas och 
utvecklas tillsammans med övriga 
förvaltningar och civila aktörer.  

Förvaltningen arbetar med att 
skapa trygghet och minska brott i 

samhället. Arbetet ger goda resultat och efterfrågan 
på SMSs´s samverkan är stor. För att öka effekterna 
av arbetet startar 2021 ett arbete för att digitalisera 
effektiv samordning för trygghet (EST). 

SMS stödjer kommunala förvaltningar med 
utbildning och samverkan. Utbildningar till barn 
och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra 

koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av 
kunskapen. Rådgivning och information är en 
viktig framgångs-faktor för det förebyggande 
arbetet.  

Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har 
potential att utökas. Statistik visar att fallolyckor i 
hemmet är mycket vanliga och genererar utöver 
personligt lidande också höga kostnader för 
samhället.  

Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska 
fortsätt enligt framtaget handlingsprogram. 

Medborgarlöftet tas fram med hjälp av 
enkätundersökning till kommunens invånare, 
polisens medarbetardialog och statistiskt underlag. 
Utifrån resultatet enas kommunpolis och 
kommunen om vad som ska prioriteras under året. 

 

 

 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

1. 
Antal brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart 
samhälle ska öka 

Delårsredovisning 
Helårsredovisning

2.
Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser skall 
ökas.

Delårsredovisning 
Helårsredovisning

3.
Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att 
minimera riskerna att hamna i utanförskap.

Delårsredovisning 
Helårsredovisning

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
 

  Oförändrad trend = utvecklingen är densamma
ler oklar 

 

Uppföljning och analys 
Kommentar till ovanstående siffror. 

Till följd av covid-19 har utbildningar för kommu-
nens medarbetare och skolor inte kunnat genomfö-
ras under stora delar av år 2020, 2021 och första de-
len av 2022. När restriktionerna släpptes blev efter-
frågan på utbildningar stort, årets utbildningar är 
fullbokade. 

Till följd av covid-19 har allmän rådgivning och in-
formation till samhällets befolkning inte kunnat ge-
nomföras som planerat under våren, men har åter-
upptagits igen. Den allmänna rådgivningen och in-
formationen är viktig och forskning visar god effekt 
av en i samhället synlig räddningskår. 

Brandskyddskontrollanterna (sotarna) har genom-
fört hembesök både i centralort och på landsbygd.  

Äldresäkerhetsservice har utvidgats och arbetar från 
årsskiftet även i Skara kommun. Under pandemin 
har verksamheten pågått i stor utsträckning. Men de 
informationsmöte som genomfördes innan pande-
min har återigen startats, vilket kan vara anled-
ningen till något ökat antal individer som nåtts med 
servicen.  

Indikatorn – antalet som nåtts genom konsekvens-
samtal, har i tabellen ovan markerats med en gul 
prick som betyder en stabil trend. Antalet konse-
kvenssamtal som genomförs utgår från skolornas 
behov och efterfrågan på hjälp. Om man utgår från 
siffrorna ovan skulle tolkningen bli att behovet har 

minskat jämfört med tidigare år. Samtidigt är det 
svårt att med säkerhet säga hur stort behovet är. Un-
der vintern 2022 har antalet individuella samtal 
minskat, för återigen sedan öka. Utifrån tidigare 
återkoppling från skolorna är effekten av samtalen 
mycket goda.  

På MSB´s hemsida står följande: Ungefär 80 perso-
ner dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de 
som dör är äldre personer och personer med olika 
typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. 
Ålder är inte en riskfaktor i sig. Alla som har svårt 
att uppfatta eller snabbt sätta sig i säkerhet vid en 
brand är särskilt utsatta. Det finns också de som har 
ett beteende som ökar risken för brand.  

Förvaltningen ser behov av att tillsammans med so-
cialtjänst och andra aktörer stärka brandskyddet för 
särskilt riskutsatta i samhället.  

EST-arbetet fortsätter att utvecklas och fler aktörer 
blir involverade så som exempelvis fastighetsägare, 
och näringsliv i SMS kommunerna. Arbetet upp-
märksammas nationellt både genom Sveriges kom-
muner och regioner (SKR), Brottsförebyggande rå-
det (BRÅ) och Svenskt näringsliv. Det uppmärk-
sammas även på regional nivå då andra Länsstyrel-
ser är intresserade av vårt arbete med EST och in-
rapporteringssystemet Daedalos. 

Närmare 300 inrapportörer som kontinuerligt rap-
porterar in olika händelser via appen ger en tydlig 
bild av nuläget i kommunerna. Orsaksanalyser ge-
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nomförs vilket bidrar till ett kunskapsbaserat arbets-
sätt. Regeringen föreslår att en ny lag om kommu-
nernas ansvar inom det brottförebyggande området 
träder i kraft den första juli 2023. 

Handlingsplaner/policy för arbetet mot Våldsbeja-
kande extremism (VBE) finns i Falköping, Tida-
holm och Skara. Omorganisering av arbetet har ge-
nomförts i samtliga tre kommuner. I Tidaholm har 
detta ansvar lagts på det lokala BRÅ. I Skara är an-
svaret sammankopplat med Skola Socialtjänst Polis 
Fritid (SSPF), vilket känns bra. I Falköping svävar 
frågan ännu men ett alternativ som borde fungera 
bra är att det läggs i SSPF-gruppen. 

När elever är lediga från skolan ökar risk för skade-
görelse och anlagd brand. Till följd av detta har 
ronderingar genomförts vid skolor och framför allt 
högstadieskolor i flera av kommunerna. Under 
sportlovet, påsklovet och sommarlovet utökades in-
satsstyrkan vid larm på skolor och förskolor.  

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en 
del av svensk lag. Ett arbete pågår i Falköpings 
kommun för att säkerställa att metoder implemente-
ras i samtliga nämnder och förvaltningar som säker-
ställer följsamhet gentemot lagen.  
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner  

 

 
 

Kommunerna ska vara en bra plats 
att bo, verka och leva på - en plats 
där invånare känner stolthet och 
trygghet. 

Det breda trygghetsskapande upp-

draget 

Studier visar att upplevd trygghet är 
avgörande för trivsel i ett samhälle, 
vilket indirekt påverkar om männi-

skor vill bo och verka på orten.  

Då delmål under övriga målområden strävar mot ett 
tryggt samhälle har bedömningen gjorts att ytterli-
gare mål inte behövs varför inga delmål finns under 
detta mål. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald


 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSKYDD MELLERSTA SKARABORG I 9 

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Kommunerna – drivande aktörer 

SMS-kommunerna utgör tillsynsmyn-
dighet och i vissa fall tillståndsmyn-
dighet. Tillsyn genomförs sedan år 
2019 enligt modellen rättssäker tillsyn 
som rekommenderas av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. 

Handläggningstiden för varje tillsynsärende har ökat 
i och med det nya sättet att arbeta, varför det finns 
tydliga behov av att finna lösningar på hur antalet 
tillsyner kan hållas uppe på en god nivå.  

Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner för 
kunskapsspridning och granskning kan behövas om 
pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är av pri-
oritet.

 

 

 

Uppföljning och analys 
Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.  

Höjda krav såsom lagar och föreskrifter påverkar 
vilka objekt som ska granskas men även genomfö-
randet av tillsynen. En effekt av de höjda kraven är 
att ytterligare personalresurser krävs för att nå målet. 
En nyanställd brandingenjör började sin tjänst 1 
mars 2022. En medarbetare genomgår under hösten 
en tio veckor lång utbildning inom området, vilket 
på verkar dennes möjlighet till att genomföra tillsy-
ner. Utbildningen medför att från våren 2023 kan 
denna person genomföra tillsyner på mer komplexa 

verksamheter. De nya medarbetarna har påbörjat ar-
betet med tillsyner, men full effekt kommer ses först 
under våren 2023.  

Under hösten kommer sex personer från räddnings-
tjänstavdelningen att utbildas för att genomföra en-
klare tillsyner. För att sedan påbörja arbetet med bo-
stadstillsyner i flerfamiljshus, så kallade trapphustill-
syner. Detta kommer att öka antalet tillsyner. 

 

 

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

1. Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakt med näringslivet. Helårsredovisning

2. Öka antalet tillsyner
Delårsredovisning 
Helårsredovisning

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER T2  2020 T2  2021 T2  2022 TREND 

1. Antal nöjda kunder enligt Sveriges kommuners och 
regioners (SKR) näringslivsundersökning

2.1 Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.

2.2 Antal tillsyner
LSO 57 60 53
LBE 20 18 1
Totalt 77 78 54

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 Verksamheterna är till för kommu-
ninvånarna 

Förvaltningens organisation ska ge 
utrymme för medarbetarna att vara 
delaktiga i utvecklingen. Medarbe-
tarna, deras omställningsförmåga, 
kompetens och kunskap är den vik-
tigaste resursen för att uppnå optimalt 
användande av förvaltningens resur-

ser. Med ambitionen att skapa delaktighet, infly-
tande, bättre trivsel och kvalité delegeras ansvar till 
grupper med medarbetare inom SMS. I linje med 
tillitsfullt ledarskap kommer gruppernas handlings-
utrymme förbättras. Ständigt pågående utveckling 
genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens 
verksamheter.  

Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den kli-
matstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun har 
arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan 
som en bra metod. Tid och energi behöver läggas på 
samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och 
ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och 
brukare.  

Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till 
effektivisering för SMS. Flertalet digitaliserings-pro-
jekt är i uppstartsfas. Ett exempel är virtuellt system 
för övning av befäl som har tagits i bruk.  

Insatstid är en viktig och avgörande faktor och ana-
lys av insatstider har stärkts genom utökat analysun-
derlag. Samtidigt sker fler förbättringar inom områ-
det då kommunala och civila aktörer blir samver-
kanspartner till SMS såsom frivilliga brandmän och 
Civil insatsperson.  

 

 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter
Delårsredovisning 
Helårsredovisning

2.
KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion 
dygnet runt utmed hela hotskalan för de fyra kommunerna

Delårsredovisning 
Helårsredovisning

3.
Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att 70 % är 
arbetad tid mot kund

Delårsredovisning 
Helårsredovisning

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
 

  Oförändrad trend = utvecklingen är densamma
ler oklar 

 

 

INDIKATORER:  

 
Delmål 1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter. 
Insatstider för larm perioden januari -augusti: 

 

Uppföljning och analys 
MSB har ändrat systemet för de händelserapporter 
som används i samband med larm och som utgör 
grunden för statistik kopplat till insatstider. Till följd 
av detta går det inte att jämföra insatstider med tidi-
gare år i nuläget. Kvalitén på händelserapporteringen 
är inte säkerställd.   

För ökad delaktighet och inflytande ingår den opera-
tiva personalen i grupper som har ansvar för olika 
områden.  

För en god trivsel på arbetsplatsen ses det viktigt att 
medarbetare engagerar sig och tar ansvar i frågan.  

Allt fler verksamheter ansluter sig till de tjänster 
som SMS erbjuder genom utvecklingen av KSC. Yt-
terligare nya tjänster efterfrågas och ses möjliga att 
erbjudas när/om larmoperatörer anställs.  

Verkstadens debiterade tid ligger i nuläget på 52% 
och nivån är påverkad av att semesterperioden just 
avslutats. Orderingången är relativt god. Orderin-
gången har specifikt påverkats av snöfattig vinter 
och allmänt av att nyare maskiner har glesare ser-
viceintervall som innebär färre timmar i verkstaden 
men gynnsammare för brukaren. 

Fortsatt utveckling inom digitalisering pågår. E-sig-
nering av protokoll och avtal har införts under våren 
2022. Nämndens handlingar hanteras digitalt. Strea-
ming i realtid från olycksplats till ledningsplatser är 
under utveckling och har blivit möjligt genom inför-
skaffning av ny drönare. Även värmekamera finns 
på denna drönare. Positiva effekter är bland annat att 
minskad tid som stambanan stängs av i samband 
med suicidförsök. Effektivare sökning vid drunk-
ningstillbud. Möjligheten att se spridning av brand-
gaser i byggnaden. 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER TREND 

1.1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter

1.2 Beskrivning av några valda insatsanalyser

2. Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC.

3. Månatlig mätning av verkstadens andel tid mot kund
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Falköpings kommun har antagit klimatstrategi 2021-
2030 för att samtliga förvaltningar ska arbeta mot 
Agenda 2030 och klimatmålen. Förvaltningen arbe-
tar med goda ambitioner genom att t.ex. se över möj-
ligheter till  för minskad bränsleförbrukning och al-
ternativa drivmedel vid nyanskaffning av vissa for-
don. Nya släckfordon som är beställda kommer ut-
rustas med flourfritt skum för att möta miljökraven. 
Men till stor del ses svårigheter att arbeta aktivt för 
att främja klimatet. För att kunna arbeta med frågan 
med högre ambition ska hjälp tas av kommunens 
miljöstrateg. Klimat och miljöstrategin kommer att 
vara en punkt på höstens medarbetardagar tillsam-
mans med genomgång av nytt handlingsprogram och 
räddningsledningssystem.  
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala organisationen från kommunfullmäktiges 
vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 
och vilken effekt olika kommunala satsningar har. 

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-
råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 

 

 

 

 

Nämndens uppföljningsarbete 
Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergri-
pande styrkedjan vad gäller budget och mål. Tids-
plan för de olika processerna såsom verksamhets-
plan tas fram och hålls uppdaterad utmed arbetets 
gång. Avdelningschef arbetar tillsammans med sin 
personalgrupp inom respektive avdelning för att 
uppnå delaktighet och inflytande inom dessa områ-
den. Verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning 
ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och in-
formation om detta mejlas till samtliga medarbetare 
när det är aktuellt inför nytt år. Verksamhetsuppfölj-
ning redovisas till nämnden efter april, augusti re-
spektive helår. 
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Verksamhetsuppföljning 

Uppföljning av nämndens 
verksamhetsuppföljning 
Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 
långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 
möjligheterna med att skapa det Goda Livet i Falkö-
ping. Genom att bevaka trender och osäkerheter i 
omvärlden skapas en förståelse och handlingsbered-
skap i den kommunala organisationen och fungerar 
som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen.  

De sex megatrenderna globalisering, demografi, in-
dividualisering, urbanisering, klimatförändring, tek-
nikutveckling som identifierats i tidigare flerårsplan 
kvarstår. Det är förändringskrafterna som starkt på-
verkar såväl Sverige som övriga världen. Föränd-
ringar som kan utgöra möjligheter, hot eller både 
och. Oavsett behövs strategier för att möta föränd-
ringarna och då dra fördelar av dem.   

Under pandemin har det blivit än mer tydligt hur en 
sammankopplad värld ökar den globala sårbarheten. 
Det som händer i övriga världen får snabbt konse-
kvenser även lokalt.  

Volym och kvalité 

Utökade lagkrav gör att antalet tillsyner behöver 
ökas, samtidigt som dokumentationskraven ökat. 
Detta kräver som tidigare påpekats utökade resurser 
för tillsynsverksamheten. 

Trenden för utryckningsverksamheten är att antalet 
insatser ökar på grund av ökat antal olyckor och ett 
utökat uppdrag som genererar fler utryckningar. 
Även detta kräver ökande resurser. Nya krav på 
räddningsledningssystem och ledning av räddnings-
insatser kräver utökade insatser på kompetensut-
veckling och arbetsinsatser inom samverkan med an-
gränsande ledningssystem. 

Förväntad utveckling 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus 
ligga på att säkerställa kommunernas samt rädd-
ningstjänstens förmåga att hantera eventuella stör-
ningar samt räddningstjänst under höjd beredskap. 

Arbetet med att säkerställa kommunernas lednings-
förmåga under höjd beredskap från skyddad led-
ningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under 
hösten. 

Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande 
redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och 
RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas 
med SÄRF under året. Troligen kommer viss rörlig-
het mellan systemen att fortsätta under de närmaste 
åren. 
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Personaluppföljning  

 

Uppföljning av nämndens 
personalplanering 
Stor frånvaro i januari och februari inom den opera-
tiva verksamheten på grund av Covid-19 fick bland 
annat bemannas genom övertid för den personal som 
fanns tillgänglig. Övertid påverkar inte årsarbetarta-
let så det är endast extrapersonalen som syns i sta-
tistiken. Eftersom extrapersonalens timmar var lägre 
än frånvaron så minskar antalet årsarbetare. I budge-
terat antal årsarbetare ingår semesterpersonal för 
hela året. I utfallet till och med juli ingår juni må-
nads timpersonal två månader ligger fortfarande 
framför oss. Under våren bidrar ersättare för perso-
nal som deltagit i utbildning till ökat årsarbetartal. 

Nyrekrytering av informationssäkerhetssamordnare 
är gjord med tillträde i april. Denna verksamhet 
överfördes från kommunstyrelsen från år 2022. 

Som ett resultat av ökade krav enligt nytt regelverk 
för tillsynsverksamhet enligt LSO har bemanningen 
utökats genom anställning av ytterligare en brandin-
spektör från mars. 

Fem rekryteringar av styrkeledare och brandmän har 
gjorts för att ersätta personal som valt att slutat samt 
i en kedja av internrekrytering. 

Budgeten för Räddningspersonal i beredskap (RIB) 
visar det antal brandmän som ingår i den fasta bered-
skapsstyrkan (48 st). Ett antal extra behövs för att 
täcka frånvaro av olika orsaker.  

Förväntad utveckling 
I prognosen för året ökar antalet årsarbetare med 0,7 
på grund av att antal säkerhetssamordnare utökats 
med 1,5 tjänst för kommunernas beredskapsplane-
ring och trygghetsarbete.  

Ny tjänst för brandskyddstillsyn ökar antalet med 
0,8 årsarbetare. 

Vakant förvaltningschefstjänst kommer troligen inte 
hinna återbesättas före årsskiftet men upprätthålls 
genom tillfälligt förordnande. Ytterligare en vakans 
påverkar förvaltningen under hösten. 

En viss omsättning av RIB-personal sker årligen. 
Hur stor den kommer att bli är svårt att bedöma i nu-
läget.  

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER JULI 
UTFALL 2022 

PER JULI 
BUDGET 

2022 
PROGNOS 

2022 
PROGNOS-

AVVK 

Årsarbetare 92,1 94,8 92,5 93,0 0,5

RIB-anställda exkl brandvärn 53,8 50,1 48,0 52,0 4,0

Frivilliga brandmän 32,0 33,0 40,0 33,0 -7,0

Pensionsavgångar 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Rekryteringar 1,0 9,0 14,0 14,0

Rekryteringar RIB-personal 1,0 2,0 5,0 5,0

Frånvaro jan-aug 2021 jan-aug 2022  

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

tillgängliga ordinarie arbetstid %

  Totalt 1,9% 3,2%

  Kvinnor 2,0% 2,9%

  Män 1,9% 3,2%

  Varav över 60 dagar 11,5% 29,9%

      -29 år 2,2% 5,1%

  30-49 år 1,5% 2,0%

  50 år - 2,3% 3,8%

Andel arbetstagare som inte har 74,0% 62,0%

någon sjukfrånvaro alls

Andel arbetstagare med 1-5 14,9% 16,8%

sjukfrånvarodagar
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Ekonomiska förutsättningar 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
Nämndens budgetram från Falköpings kommun 
uppgår till -33,1 mnkr. Budgetramen är en netto-
budget utifrån Falköping kommun andel av gemen-
sam avtalad verksamhet tillsammans med kommu-
nerna Götene, Skara och Tidaholm samt verksam-
het som enbart bedrivs i Falköping eller på uppdrag 
från fler. 

I driftsbudgeten ingår ett omställningskrav om en 
(1) procent. Omställning för nämnden utgör ca. 0,7 
mnkr. 

En budgetväxling från kommunstyrelsen om -0,2 
mnkr ingår och innebär att informationssäkerhets-
samordningen överflyttats till nämndens verksam-
het som enbart rör Falköping.  

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 11 har bud-
getramen ändrats för internhyror och städkostnader. 
Rättelse av felaktig justering för sänkta internräntor 
i internhyran ökar ram med -0,26 mnkr och för 
städkostnader är ökningen -0,02 mnkr. Falköpings 
kommuns andel uppgår till -0,12 mnkr. 

Från år 2022 ingår kostnadsökning för nya löneav-
tal i nämndernas ramar. Årets löneavtal har tidigare 
budgeterats i en central lönepott under kommunsty-
relsen. För år 2022 ingår nio månaders preliminära 
utfall utifrån prisindex för kommunal verksamhet 

(2,2 %). Nämndens lönepott uppgår till -1,1 mnkr, 
som ursprungligen var placerad på verksamhetsom-
råde ”Stab, nämnd …”, har nu fördelas till respek-
tive verksamhet enligt förhandlingsutfall. Kostnads-
ökningen ligger i nivå med den preliminära ramen. 

Riktade medel i flerårsplan 
Nämnden har inte tilldelats några öronmärkta 
pengar i flerårsplanen 2022-2024.  

En framställan om att nämnden skulle tilldelas ge-
nerella statliga medlen om ca fyra kronor per invå-
nare, för utökat åtagande om att kontinuerligt upp-
rätthålla en övergripande ledning av kommunal 
räddningstjänst, tillgodosågs inte. 

Förväntad utveckling 
Någon justering av nämndens ram för kapitalkost-
nader enligt bokslut 2021 kommer inte att göras un-
der året. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
Utökade krav i Lag om skydd mot olyckor med till-
hörande föreskrifter innebär utökade kostnader för 
att uppfylla kraven på ett ledningssystem för rädd-
ningstjänst. Det är i första hand utökade kostnader 
för kompetensutbildning på MSB:s kurser. Tillsam-
mans med de förändringar MSB har gjort i utbild-
ningssystemet med förlängning av kurser och fler 
kurssteg innebär det ökade kostnader både för löner 

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 50 Lönepott 

GÄLLANDE 
BUDGET 

Verksamhetsområden

Stab, nämnd o kapitalkostnader mm -10 856 959 -9 897

Räddningstjänst -56 407 -282 -808 -57 497

Kommunsamordningscentral -6 286 -100 -6 386

Förebyggande -1 700 -51 -1 751

Nettokostnad gemensam verksamhet -75 249 -282 0 0 -75 531

Driftbidrag gemensam verksamhet 42 596 162 42 758

Summa Gemensam verksamhet -32 653 -120 0 0 -32 773

Verlsamhet Falköpings kommun

Verkstad -222 -222

Ungdomsstyrkan -25 -25

Skydd och säkerhet 0 0

Informationssäkerhetssamordning -200 -200

Summa Verksamhet Falköping -447 0 0 0 -447

SUMMA BUDGET -33 100 -120 0 0 -33 220
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för ersättare och för kurskostnader med logi och 
mat. 

Ökat tillsynskrav enligt nya föreskrifter inom LSO-
lagstiftningen kommer medföra behov av ökade 
personella resurser. Kostnaderna kommer inte fullt 
ut att finansieras inom ramen för taxan. 

Allmänna prisökningar, och specifikt för el och 
drivmedel, har gett ökade kostnader. Om nuvarande 
nivå för bränslepriset blir varaktigt kommer budge-
ten att överskridas med 50 %. 
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Ekonomiska rapporter 
per april 2022 

Nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

 

Utfall 
Nämndens utfall per augusti uppgår till -23,5 mnkr 
och utgör 71 % av årets budget. Budgeten per au-
gusti uppgår till -22 mnkr och är rakt periodiserad 
med en tolftedel per månad och motsvarar 67 %. 

Två av tre månaders kostnader för sommarpersonal 
ingår i utfallet som en normal avvikelse från budget. 
Liksom hos flera av kommunens förvaltningar, var 
sjuktalen mycket höga i början av året på grund av 
Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket 
kostsamt att bibehålla full bemanning med stort 
övertidsuttag som följd. Den statliga ersättningen för 
sjuklönekostnader täcker delvis kostnadsökningen. 
Antalet brandinspektörer har utökats för att klara 
ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Anpassning till 
lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom rädd-
ningstjänsten har bidragit till högre kostnader för 
kompetenshöjning i organisationen. Vakanta tjänster 
sänker kostnaderna. Ökad oro i omvärlden påverkar 
det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas spe-
cifikt av höjda el- och drivmedelspriser.l.  

Externutbildningar återupptogs från maj månad vil-
ket inneburit lägre intäkter under perioden fram till 
och med april.  

Prognos 
Prognosen för årets utfall uppgår till -33,8 mnkr och 
visar ett underskott om 1,7 mnkr (per april 1,1 mnkr) 
varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,6 
mnkr. Avvikelserna visar ökade kostnader om -4,2 

mnkr samt ökade intäkter om 2,6 mnkr före driftsbi-
dragens avräkning mot budgetavvikelse. 

Personal- och verksamhetskostnader påverkas av ef-
fekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 
för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov 
av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 
för kommunal räddningstjänst, ökade lagkrav inom 
brandskyddstillsynen. På grund av kända vakanser, 
bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. 
Årets investeringar kan ge ökade kapitalkostnader 
och internhyran för Falköpings brandstation är högre 
än den budgetreglering som gjorts för årets hyra. Or-
ganisationen för Skydd % säkerhet har stärkts med 
ökad bemanning för beredskapsplanering och trygg-
hetsarbete. Kostnaderna täcks av statsbidrag och 
driftsbidrag från berörda kommuner. 

Åtgärder för att nå balans 
Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det 
svårt att genomföra besparingar inom verksamheten. 

Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän åter-
hållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för all 
icke absolut nödvändig utrustning.  

Några tjänster inom förvaltningsledning/administrat-
ion är för tillfället vakanta och en möjlighet finns att 
avbryta rekrytering på dessa. 

 

 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 2 637 3 375 3 436 5 154 5 489 335

Statsbidrag 733 1 315 653 980 1 980 1 000

Övriga intäkter 2 501 2 257 1 557 2 335 3 206 871

Interna intäkter 6 907 5 611 4 196 6 300 6 724 424

Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm 28 119 30 198 28 505 42 758 43 666 908

Summa intäkter 40 898 42 756 38 347 57 527 61 065 3 538

Kostnader

Personalkostnader -43 923 -46 998 -43 844 -65 952 -68 257 -2 305

Verksamhetskostnader -9 237 -10 915 -9 890 -14 840 -16 100 -1 260

Kapitalkostnader -2 431 -2 533 -2 335 -3 503 -3 603 -100

Interna kostnader -7 140 -5 832 -4 297 -6 452 -6 947 -495

Summa kostnader -62 731 -66 278 -60 366 -90 747 -94 907 -4 160

NÄMNDENS RESULTAT -21 833 -23 522 -22 020 -33 220 -33 842 -622



 

20 I NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 

Verksamhetsrapport 

 

Gemensam verksamhet SMS 
Helårsprognosen efter augusti för nettokostnaderna 
i den gemensamma SMS-verksamheten visar ett un-
derskott om 1,6 mnkr. Falköpings kommuns andel 
av underskottet uppgår till 0,7 mnkr och övriga 
kommuners gemensamma del är 0,9 mnkr. 

Ledningsfunktion 

Statsbidrag för sjuklönekostnader ingår i utfall per 
augusti men kommer tillföras respektive avdelning 
före bokslut. Kostnaderna för sjuklöner överstiger 
ersättningen och påverkar räddningstjänstavdel-
ningen. Årets investeringar i släckbil och rök-
skyddsutrustning mm kommer att ge ökade kapital-
kostnader som troligen överstiger budget. Återbe-
sättning av förvaltningschef bedöms vara vakant 
minst året ut. Under tiden finns en tillförordnad för-
valtningschef. Den preliminära lönepotten om 1,1 
mnkr för årets löneavtal har fördelats till verksam-
heterna enligt utfall. 

Bedömningen är att prognosen för året inte medför 
någon budgetavvikelse. 

Räddningstjänst 

Avdelningen hade hög frånvaro på grund av Covid-
19 i början av året som ledde till merkostnader för 
övertid och extra personal i nivån 0,4 mnkr. Bidrag 
från staten täcker delar av kostnadsökningen. Utbe-
talning av sparade semesterdagar drive också upp 

personalkostnaderna. I utfallet per augusti finns två 
tredjedelar av löner för semesterperioden med. Ut-
vecklingen av drivmedelspriserna är svår att be-
döma. Om de höga priserna på el och drivmedel 
kommer att bestå innebär det att kostnaderna ökar 
med mer 50 procent över budget och medför ett un-
derskott om cirka 0,4 mnkr. 

Utbildningsinsatser till följd av nya krav om led-
ning av kommunal räddningstjänst kommer att 
medföra att kostnaderna för årets personalutbild-
ning blir högre. Befaras ett underskott om 0,8 mnkr. 

En avvikelse för internhyrorna för Falköpings 
brandstation har uppmärksammats och är under ut-
redning. Avvikelsen uppgår till cirka 0,2 mnkr. 

Prognosen för helår visar sammantaget på ett under-
skott om 1,8 mnkr för räddningstjänstavdelningen. 

Kommunsamordningscentral 

Utfallet påverkas av en vakans under merparten av 
perioden fram till augusti. Rekrytering kommer att 
ske men tillsättning förväntas inte bli under året. 
och medför att prognos för verksamheten kommer 
att ge ett överskott om 0,6 mnkr. 

Förebyggande 

En nyanställning, för att klara tillsynskraven enligt 
nya föreskrifter inom LSO-lagstiftningen, har gjorts 

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Stab, nämnd o kapitalkostnader mm -5 429 -6 428 -6 582 -9 897 -9 897 0

Räddningstjänst -38 354 -41 710 -38 237 -57 497 -59 337 -1 840

Stöd och utveckling -4 677 0 0

Kommunsamordningscentral 0 -3 711 -4 246 -6 386 -5 786 600

Förebyggande -1 210 -1 484 -1 162 -1 751 -2 116 -365

Nettokostnad gemensam verksamhet -49 670 -53 333 -50 227 -75 531 -77 136 -1 605

Driftbidrag gemensam verksamhet 28 119 30 198 28 505 42 758 43 666 908

Summa Gemensam verksamhet -21 551 -23 135 -21 722 -32 773 -33 470 -697

Verksamhet Falköpings kommun

Verkstad -236 -299 -148 -222 -222 0

Ungdomsstyrkan 16 -35 -17 -25 -25 0

Strategiska utvecklingsmedel -61

Skydd och säkerhet samt BRÅ -2 -8 0 0 0 0

Informationssäkerhetssamordning -44 -133 -200 -125 75

Summa Verksamhet Falköping -282 -387 -298 -447 -372 75

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -21 833 -23 522 -22 020 -33 220 -33 842 -622
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under våren. Kostnader som inte bedöms finansi-
erade via avgifter uppgår till cirka 0,4 mnkr och 
medför att prognosen visar på underskott i denna 
nivå. 

Verksamhet Falköpings kommun 

Verkstad 

Andelen debiterad tid efter augusti uppgår till 52 % 
(mål 70 %). Resultatet efter augusti visar ett under-
skott 0,15 mnkr och är i samma nivå som föregå-
ende år vid samma tid. Orderingången har specifikt 
påverkats av snöfattig vinter och allmänt av att ny-
are maskiner har glesare serviceintervall som inne-
bär färre timmar i verkstaden men gynnsammare för 
brukaren. Bedömningen är att budget och utfall ba-
lanserar vid årets slut. 

Ungdomsstyrkan 

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Utfallet vi-
sar samtliga kostnader för verksamheten. Intäkter 
från övriga förvaltningar kommer att inhämtas se-
nare. 

Skydd och säkerhet 

Verksamheten finansieras inom ramen för statlig er-
sättning för krisberedskap och civilt försvar. I de-
cember beslutades att överenskommelsen för civilt 
försvar förlängs ytterligare en gång vilket innebär 
att nya bidrag utbetalas även under 2022. I rege-
ringens vårändringsbudget kom beslut om att ytter-
ligare stärka kommunerna. 

Så länge den statliga finansieringen täcker kostna-
derna redovisas alltid ett nollresultat. Hur förbruk-
ningen varit finns redovisat under rubriken ”Enhets-
rapport – Skydd & säkerhet” på näata sida.

BRÅ 

En överenskommelse mellan kommundirektörerna i 
Falköping, Skara och Tidaholm finns om en gemen-
sam tjänst för trygghetsarbete med kommunal 
finansiering. Verksamheten startar under september 
månad. I prognosen uppgår kostnaden till -0,2 mnkr 
med intäkter i samma nivå. 

Informationssäkerhetssamordning 

En informationssäkerhetssamordnare tillsattes un-
der våren för verksamheten som från årsskiftet 
överflyttats till förvaltningen från kommunstyrel-
sen. Enligt avtal utförs uppdraget även för Tida-
holms kommuns räkning. På grund av att tjänsten 
varit vakant fram till mitten av april kommer kost-
naderna detta år bli lägre än budget som medför ett 
överskott om cirka 0,1 mnkr. Ersättning från Tida-
holms kommun avser tjänsteköp för hela 2022. 

Driftbidrag 
Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholms kom-
muner för den gemensamma SMS-verksamheten 
faktureras månadsvis med en tolftedel av aktuell 
budget.  

Helårsprognosen för gemensam SMS-verksamhet 
visar ett befarat underskott om 1,6 mnkr. Falkö-
pings kommuns andel uppgår till 43,39 % och öv-
riga kommuners andel till 56,61 %. 

Fördelningen av prognosens resultat visas i tabellen 
nedan. 

 

 

Kommun 

(tkr

Års-

budget
Tillägg

Ny 

budget
Prognos

Budget-

avvikelse

Falköping 32 653 120 32 773 33 470 697

Götene 12 567 48 12 615 12 883 268

Skara 17 869 68 17 937 18 318 381

Tidaholm 12 160 46 12 206 12 465 259

Summa 75 249 282 75 531 77 136 1 605
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Enhetsrapport – Skydd & säkerhet 

 

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag av kommu-
nerna Falköping, Skara och Tidaholm. Finansie-
ringen sker inom ramen för statlig ersättning för 
krisberedskap och civilt försvar. Medel som inte åt-
går under året kan medflyttas till kommande år. Så 
länge den statliga finansieringen täcker kostna-
derna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bok-
slut. I tabellen visas hur stor andel av statsbidragen 
för år 2022 som förbrukats.  

I regeringens vårändringsbudget kom beslut om att 
ytterligare stärka kommunerna. Samtliga kommu-
ner får ett grundbelopp om 155 tkr och 3,19 kr per 
invånare. Den största delen av de extra medlen går 
till civilt försvar, cirka 77 %. 

Krisberedskap 
Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag från 
MSB. Bidraget består av tre delar. Ett grundbidrag 
som är lika stort oberoende av kommun, en verk-
samhetsersättning i förhållande till kommunens in-
vånarantal samt en ersättning per utomhusvarnare. 

Kostnaderna består huvudsakligen av personalkost-
nader med specifik fördelning per kommun. Övriga 
kostnader utgörs av kompetensutveckling av be-
rörda inom respektive kommun och viss utrustning 
mm för området. 

Civilt försvar 
Statsbidrag till civilt försvar bygger på en särskild 
tidsbegränsad överenskommelse mellan MSB och 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) med start 
år 2017 för att stärka kommunerna förmåga inför 
höjd beredskap. 

I december, efter att nämndens budget antogs, för-
längdes överenskommelsen och gäller även för 
detta år och belopp enligt tidigare nivå erhålls för 
att fortsatt arbete inom uppdraget.  

Personalresursen har under våren utökats med en 
halv tjänst med kompetens inom informationssäker-
het. Lönekostnader för en och en halv tjänst delas 
lika mellan kommunerna. Övriga kostnader är kom-
munspecifika. 

 

 

 

 

  

   

ENHETSRAPPORT (tkr) 
KOSTNADER 

UTFALL
PER 2022-08 

ANDEL FÖRBR. 
AV 2022 ÅRS 

STATSBIDRAG 

STATSBIDRAG  
2022 

STATBIDRAG 
ÖVERFÖRDA 

FRÅN 2021 

ÅTERSTÅENDE 
STATSBIDRAG 

Skydd & säkerhet - Krisberedskap

Falköping -334 32% 1 029 1 431 2 126

Skara -593 79% 748 45 200

Tidaholm -332 53% 632 364 664

Summa Krisberedskap -1 259 52% 2 409 1 840 2 990

Skydd & säkerhet - Civilt försvar

Falköping -232 47% 490 486 744

Skara -226 60% 375 83 232

Tidaholm -202 63% 320 269 387

Summa Civilt försvar -660 56% 1 185 838 1 363

ENHETENS RESULTAT -1 919     53%  3 594      2 678      4 353    
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Investeringsrapport 

 

Nämndens investeringsbudget för året uppgår till      
-6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av -0,4 mnkr 
från föregående år. Totalt -6,6 mnkr. 

En ny släckbil är under byggnation med planerad le-
verans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av ut-
rustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen 
tas i bruk under hösten. I utfallet under ”Övrigt” in-
går tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrust-
ning som placerats på brandstationen i Falköping 
samt ett lastväxlarflak. 

Prognosen för årets investeringar ligger i nivå med 
budgeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Släckbil -177 -5 500 -5 650 150

Rökskyddsutrustning -473 -500 -500 0

Övrigt -198 -600 -450 -150

Re-/löpande investeringar 0

Fleråriga investeringsprojekt 0

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT -848 -6 600 -6 600 0
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda lokaliseringarna för stads-
biblioteket i Falköping, Falbygdens museum 
samt museets samlingar på Aristo med syfte 
att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lo-
kalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen och kultur- och fritids-
nämnden under år 2022. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att genomlysa re/löpande investe-
ringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas 
till kommunstyrelsen under år 2022. Till bud-
getprocessen för 2023-2025 ska underlag för 
periodens re/löpande investeringar presenteras 
samt till budgetprocess för 2024-2026 ska nytt 
förslag på re/löpande investeringar tas fram. 

 

Arbete med utredning 
Uppdragen är inte direkt riktade till nämnden för 
samhällsskydd mellersta Skaraborg. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av 
verksamhetsrapport 
När restriktionerna kopplade till pandemin släpptes 
har efterfrågan på utbildningar blivit stort, årets ut-
bildningar är i stort sett fullbokade redan. Förutsätt-
ningarna ses goda för att stärka det socialt hållbara 
samhället. Ökad oro i omvärlden påverkar det all-
männa prisläget. Förvaltningen påverkas specifikt 
av höjda priser på el och drivmedel. Liksom hos 
flera av kommunens förvaltningar, var sjuktalen 
mycket höga i början av året på grund av Covid-19. 
För räddningstjänsten blev det mycket kostsamt att 
bibehålla full bemanning. Ökade lagkrav inom 
LSO-lagstiftningen medför behov av ökade perso-
nella resurser inom tillsynsverksamheten samt in-
satser för att upprätthålla en övergripande ledning 
av kommunal räddningstjänst. Höjda krav har med-
fört att antalet tillsyner kommer vara svårt att öka 
men kvalitén och träffsäkerheten bör öka. Förutsätt-
ningarna för att analysera insatstider behöver för-
bättras för att måluppfyllelse för mål 4 ska kunna 
avgöras. Målet utmanas också av personalföränd-
ringar inom organisationen.  

Prognosen för årets ekonomiska utfall visar ett un-
derskott om 1,6 mnkr varav Falköpings kommuns 
andel uppgår till 0,7 mnkr. 

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det 
svårt att genomföra besparingar inom verksam-
heten. 

Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän åter-
hållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för all 
icke absolut nödvändig utrustning.  

Några tjänster inom förvaltningsledning/administ-
ration är för tillfället vakanta och en möjlighet finns 
att avbryta rekrytering på dessa. 

Återkoppling till 
nämnd/kommunfullmäktige 
Personalökning inom myndighetsutövning har 
gjorts för att öka möjligheten att klara av de 
lagstadgade kraven inom tillsynsområdet, vilket 
inte är fullt finansierad. Nämnden har gett klar-
tecken till denna utökning. Personalresursen för till-
synsverksamheten har minskats sedan sammanslag-
ningen 2017. 

Kostnaderna för att klara kraven inom räddnings-
ledningssystemet är inte alls finansierade. Staten 
har sin utredning av kostnaderna utökat statsansla-
get med 4,3 kr/kommuninnevånare, dessa resurser 
har inte tilldelats SMS. 

SMS har inte kompenserats fullt ut för den hyres-
höjning som genomförts efter utbyggnad och an-
passning av brandstationen i Falköping för utökat 
behov hos ambulansverksamheten, inom skydd och 
säkerhet samt ökade krav på skyddade ledningscen-
traler. 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-
lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-
bitioner samspelar med de resurser som kommunen 
avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten 
ska även fungera som ett underlag till eventuella 
verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 
mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 
utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 
nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-
drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 
utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 
verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 
kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 
samband med kommunens gemensamma uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom so-
cialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. 
Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgif-
ter enligt lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av  

den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara 
för ensamkommande flyktingbarn enligt lag 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-
mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra förordningar för verksamheten. 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

Nämndens organisation 
Nedan synliggörs nämndens organisation, som ut-
görs av fyra verksamhetsområden. All myndighets-
utövning samt den kommunala hälso- och sjukvår-
den är samlad inom verksamhet myndighet och 
hälso- och sjukvård (MYHS). Därutöver finns tre 
verksamheter som arbetar med verkställighet av in-
satser samt delegerad hälso- och sjukvård. Verksam-
het äldreboende innefattar alla särskilda boenden 
inom kommunen. Verksamhet hemstöd arbetar 
gentemot brukare som bor i ordinärt boende. Verk-
samhet funktionsnedsättning riktar sina insatser till 
människor med funktionsnedsättning.  Inom förvalt-
ningen finns också förebyggande insatser, där hjälp 
och stöd kan ges utan ett biståndsbeslut. En förvalt-
ningsgemensam administration finns för att stödja 
förvaltningens verksamheter.  
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Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan 

Avtalssamverkan Gemensamt, Vård och omsorg 
(GVO) 

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som 
gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling 
av transporter och en beställningscentral för färd-
tjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt 
skolskjuts med taxifordon.  

Avtalssamverkan Individ- och familjeomsorg (IFO) 

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns till-
sammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 
kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med 
den gemensamma socialjouren i Skaraborg är att in-
vånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen 
för IFO verksamhetsområde på tider då socialnämn-
dernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus 
Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skara-
borgs kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyn-
digheten och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbju-
der barn under 18 år medicinsk, psykologisk och ju-
ridisk hjälp. 

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skara-
borgs kommuner och östra hälso- och sjukvårds-
nämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 
och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att 
förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma 
arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.  

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 
tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet regle-
rar samverkan avseende gemensam organisation för 
tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alko-
hol, tobak och liknande produkter samt kontroll av 
receptfria läkemedel.  

Kommunal verksamhet via privata 
utförare  

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfri-
hetssystem (LOV) avser företag som utför hem-
tjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. 
Detta kräver att utförarna har tillstånd av Inspekt-
ionen för vård och omsorg (IVO). Avtal finns i Fal-
köpings kommun med Systrarna Odhs Hemtjänst 
AB och Tanaad Kooperative Multi Tjänster Ekono-
misk förening.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 
verksamheten 
Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland sitt 
grannland Ukraina, vilket för Falköpings kommun 
innebar ett förberedelsearbete för eventuellt flykting-
mottagande. För socialförvaltningens del har det 
handlat om förberedelser av boenden. Den massflykt 
till Sverige som förutspåddes kunna påverka Falkö-
ping har ännu inte inträffat och det är oklart 
huruvida kommunen kommer att vara mottagande-
kommun. Ytterligare arbete avvaktas därför i väntan 
på mer information.  

Kommunfullmäktiges 
övergripande mål och Agenda 
2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 
hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-
len hänger tätt ihop med Förenta Nationernas 
Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-
veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 
fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 
målens ikoner till kommunens övergripande mål 
stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 
kommunens övergripande mål, det lokala målet om 
fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 
vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 
kunna leverera välfärd till invånarna. 

Kommunens utvecklingsarbete med hjälp av Agenda 
2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen 
ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett 
verktyg för att sortera, prioritera, hitta synergieffek-
ter och följa upp resultatet av det arbete kommunen 
gör. Till varje mål har nämnden kopplat aktiviteter, 
vilka framgår av verksamhetsplanen. I föreliggande 
verksamhetsrapport tas utgångspunkt i verksamhets-
planen och dess aktiviteter. Uppföljning görs i direkt 
relation till respektive aktivitet. Syftet med detta är 

att det ska vara lätt och enkelt att följa nämndens 
progression för respektive prioriterad aktivitet.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemins fortsatta påverkan 

Verksamheterna hade under våren en fortsatt bety-
dande påverkan av covid-19 i form av hög frånvaro 
bland personal av olika anledningar (såsom vård av 
barn, familjekarantän, egen sjukdom). Under andra 
tertialet kunde dock flera begränsningar tas bort 
och verksamheter som varit stängda kunde åter öpp-
nas i och med att sjukdomen inte längre betraktades 
som samhällsfarlig. 

Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompe-
tens 

Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Det rå-
der en generell brist på arbetskraft och redan tidigt 
bedömdes läget avseende vikarieanskaffning inför 
sommarsemestrarna som ovanligt bekymmersamt. 
Detta gällde i synnerhet inom äldreomsorg och per-
sonlig assistans. Vid uppföljning av semesterperi-
oden har det kunnat konstateras att bemanningen 
precis som förväntat inneburit en stor utmaning och 
att denna utmaning kvarstår även framåt.  

Det finns en matchningsproblematik i form av att de 
personer som söker vikariat i stor utsträckning sak-
nar såväl formell som reell kompetens och ofta även 
intresse för yrkesområdet. Många gånger har verk-
samheterna inga andra alternativ än att prova att an-
ställa personer som snart visar sig inte fungera, vil-
ket leder till höga introduktionskostnader utan resul-
tat. Då flera branscher öppnats upp igen efter pande-
min har många arbetssökande valt andra områden än 
vård och omsorg. Behovet av att stärka attraktivite-
ten inom yrket och hitta nya sätt att angripa utma-
ningarna framkommer tydligare än någonsin. För att 
öka attraktiviteten har exempelvis introduktionstiden 
för de som rekryterats förlängts, vilket får en direkt 
effekt på personalkostnaderna.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Inom socialförvaltningen ligger fokus på att skapa ett socialt 
hållbart Falköping genom att verksamheten utgår från alla 

människors lika värde och mänskliga rättigheter. I arbetet med att skapa 

förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping genomförs aktiviteter för att 
bredda förebyggande verksamhet, stärka arbetet med evidensbaserade 
arbetsmetoder och implementera barnkonventionen via Barnrättsresan.

Aktivitet Beskrivning och förväntad effekt Uppföljning Berörd 
verksamhet 

Koppling till  
Agenda 2030 

Fortsatt arbete med 
implementeringen av 
barnkonventionen. 

Genomföra utbildningsinsatser samt se 
över arbetsprocesser. 

Förväntad effekt: 
Stärkt barnrättsperspektiv i all verksamhet 
inom förvaltningen. 

Utbildning i barnkonventionen har genomförts. De enheter 
som arbetar direkt eller indirekt med barn har genomgått 
nämndens anpassning av Barnrättsresan framtagen av Barn-
ombudsmannen. Arbete sker för att identifiera aktiviteter för 
att säkerställa barnperspektivet i tillämpningen av LSS.  

Barnrättsperspektivet genomsyrar ny arbetsprocess inom 
barnavårdsärenden, Falköpingsmodellen.  

 

Övergripande  

Stärka samverkan 
mellan  
enheter och yrkespro-
fessioner inom för-
valtningen för att op-
timera de insatser 
som erbjuds. 

Utforma likriktade arbetssätt och samver-
kansformer för långsiktigt insatsarbete där 
en helhet skapas, där den enskilde får rätt 
insats på rätt sätt i kommunens regi i så 
stor utsträckning som möjligt.  

Förväntad effekt: 
Bättre förutsättningar för den enskilde att 
få en långsiktigt god hälsa och utveckling 
genom att hållbara lösningar skapas utifrån 
en tydlig förväntan på respektive yrkes-
roll/enhet.  

Under året har arbetssätt gällande ett konsultationsteam för 
barn och unga konkretiserats allt mer och även medarbetare 
från barn- och utbildningsförvaltningen inkluderas i teamet. 
På så vis stärks kompetensen kring de gränsöverskridande 
frågor som kan uppstå när lösningar ska utformas för ett 
barn på hemmaplan.  

I konsultationsteam vuxen deltar nu även biståndsenheten då 
det finns behov av detta.  
Barn- och ungdomsenheten och boendestöd samverkar i den 
nya insatsen familjestöd. Utfallet av denna följs upp i slutet 
av året.  

Övergripande  

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Uppdragen från myndighet till verkställighet inom området 
barn och unga förtydligas och arbete sker gemensamt för att 
förbättra hela processen.  

I en extern granskning av utredningar enligt lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) lyfts frågan om huruvida 
samverkan kan stärkas mellan missbruksgruppen och t. ex 
Kapellgatan. Detta för att förebygga behov av att omhän-
derta personer som bor i kommunens egna boenden enligt 
LVM. Sådan samverkan är ett viktigt fokusområde för vuxe-
nenhetens arbete framåt.   

Fungerande teamträffar avseende brukare i ordinärt boende 
är fortsatt en utmaning. Utvärdering har skett, men ännu har 
inga beslut tagits kring hur formerna för dessa möten ska se 
ut fortsättningsvis.  

Stärka samverkan 
mellan socialförvalt-
ningen och andra för-
valtningar för att nå 
synergieffekter.  

Utforma arbetssätt för systematisk samver-
kan där tätare dialog mellan olika yrkeska-
tegorier förs, ex. tätare samverkan i barnä-
renden mellan skola och verksamhet 
MYHS.  

Förväntad effekt: 
Snabbare insatser och tydlighet för den en-
skilde som får stöd och hjälp av kommu-
nen. Kortare handläggningstid. Färre barn-
placeringar. 

 

Två parallella samverkansprocesser pågår mellan socialför-
valtningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Den första samverkan handlar om att arbeta tätare kring barn 
och deras familjer i syfte att tidigt upptäcka behov av stöd 
och hjälp. Detta görs genom ett kontaktpersonskap där två 
socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och 
unga är kontaktpersoner gentemot ett antal förskolor och 
skolor. Under mars genomfördes en uppföljningsdag med 
såväl samverkansgrupperna som en grupp medarbetare som 
har ledningsfunktioner i förvaltningarna. Medarbetare från 
båda förvaltningarna informerade om sina respektive verk-
samheter eftersom samverkansgrupperna efterfrågat mer 
kunskaper i detta och dialog fördes kring samverkan. Grup-
pen med ledningsansvar fick i uppdrag att revidera samver-
kansrutinen utifrån synpunkter som inkommit.  

Den andra samverkan handlar om att hitta insatsformer där 
socialtjänst och skola kan arbeta närmre i komplexa ärenden 

Övergripande v 
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där barn riskerar extern placering eller har placerats externt. 
En insatsform har tagits fram och konkretiserats under vå-
ren. Den innebär att skola och socialtjänst under sex måna-
der arbetar intensivt med såväl barn/ungdom som föräldrar. 
Barnet går då i en särskild undervisningsgrupp i en lokal på 
Ranliden, samtidigt som socialtjänsten arbetar med funktion-
ell familjeterapi (FFT) gentemot barnet/ungdomen och den-
nes föräldrar. Syftet är att bryta ett destruktivt beteende, för-
bättra skolnärvaro och stärka de kommunikativa förmågorna 
i familjen för att vända en negativ trend i barnets hälsa och 
utveckling. Denna verksamhet startas upp under hösten 2022 
och finansieras genom centrala medel som tilldelats såväl 
socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen.  

Utreda förutsätt-
ningar för kompe-
tenshöjande insatser 
inom området kring 
psykisk ohälsa hos 
äldre. 

Fortsatt planering för hur utbildning i 
första hjälpen till psykisk hälsa kan använ-
das för att ge effekt i verksamheten.  

Förväntad effekt: 
Ökade förutsättningar för äldres möjlighet 
att tala om sitt psykiska mående. En ökad 
trygghet hos personal att hantera och möta 
äldres psykiska ohälsa. Fånga upp och 
motverka suicidalitet hos äldre. 

Arbetsledare inom verksamhet hemstöd samt delar av re-
sursteam äldreboende har genomgått ”Våga-fråga”-utbild-
ningar. Enhetschefer äldreboende planeras att utbildas under 
hösten. Nästa steg är att sprida kunskapen hos medarbetare 
för att stärka arbetet kring äldres psykiska hälsa. 

 

Verksamhet 
äldreboende och 
verksamhet 
hemstöd 

 

Bredda lågtröskel-
verksamhet  
utifrån ny social-
tjänstlag. 

 

Identifiera sätt att resursoptimera och 
bredda den förebyggande verksamheten, 
ex. kompetensutveckling för att certifiera 
personal i evidensbaserade metoder och ut-
öka stödverksamhet i gruppform.  

Förväntad effekt: 
Möjlighet för fler enskilda att ta del av  
insatser utan biståndsbedömning. Erbjuda 

Förberedelsearbete pågår inför uppstart av öppen mottag-
ning och gruppverksamhet utan biståndsbeslut riktad till 
målgruppen för vuxenenheten.  

Övergripande  
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effektiva insatser med ökad kvalitet utifrån 
det behov enskilda har. 

Utveckla arbetet vi-
dare med ”Agera 
mera” (frivilligverk-
samhet).  

 

Socialförvaltningen i samverkan med kul-
tur- och fritidsnämnden. ”En väg in” för de 
Falköpingsbor som vill bidra genom att 
vara frivilliga i kommunens verksamheter.  

Förväntad effekt: 
Öka kommuninvånarnas engagemang 
inom social välfärd genom att få fler frivil-
liga som kan vara behjälpliga.  

Motverka ensamheten och isoleringen. 

Frivilligverksamheten har öppnats upp igen efter att ha varit 
pausat under covid-19. Nya frivilliga har rekryterats, men 
ännu har inga besök hemma hos enskilda genomförts. 

 

Verksamhet  
hemstöd 

 

Identifiera teknikstöd 
för äldre för att före-
bygga ensamhet samt 
öka delaktighet och 
självständighet. 

Följa upp tjänsten ”Digital fixare” (en per-
son som  är anställd för att komma ut till 
brukare och visa hur teknik kan användas i 
ett brett perspektiv). Syftet är att skapa för-
utsättningar för inkludering i samhället för 
äldre och funktionsnedsatta.   

Förväntad effekt: 
Ökad känsla av inkludering i samhället och 
lättare tillgång till samhällstjänster. 

IT-fixare har startat upp igen efter att i början av året ha varit 
pausad utifrån pandemin och tjänsten används av många 
äldre. Möjlighet finns nu att boka IT-fixaren även för bru-
kare på äldreboende.  

Verksamhet 
hemstöd, 
äldreboende och 
funktions-
nedsättning. 

 

Kommentar till verksamhetsuppföljning 
En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till Barnkonventionen, är att antal 
barnplaceringar har ökat över flera års tid. Ingen förändring kan heller skönjas. 
Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är 
hur de lyckas i skolan. Ett tätare samarbete med skolan behövs därför, för att tidigt 
kunna identifiera och snabbt kunna erbjuda familjer insats, innan situationen blir 

så ohållbar att barnet behöver placeras utanför hemmet. Därav har de samverkans-
grupper som beskrivs ovan i matrisen kommit till stånd. Det tar dock tid att hitta 
rätt former för samverkan och arbetssättet behöver revideras för att dels fungera i 
praktiken och även för att nå de effekter som är önskvärda.  

Vidare samverkan sker sedan direkt riktat mot målgruppen barn/unga som riskerar 
att placeras, som har en hög skolfrånvaro eller anmärkningsvärda svårigheter i 
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skolan tillsammans med ett destruktivt beteende. Ett av målen med denna samver-
kan är att på sikt kunna minska andelen externt placerade barn och unga och istäl-
let finna hemmaplanslösningar som motsvarar barnets behov. Att arbeta med bar-
net i sitt eget sammanhang ger förutsättningar för hållbara sociala lösningar. Utö-
kad så kallad lågtröskelverksamhet, som erbjuds utan att föregås av biståndsbe-
dömning, kan också öka motivationen hos familjer att söka stöd hos socialtjänsten 
i ett tidigare skede. Därför kommer ett arbete ske under året för att identifiera möj-
liga lågtröskelverksamheter. Därtill kommer verksamheterna försöka att planera 
för en omställning för att möta den nya socialtjänstlagen som föreslagits träda i 
kraft 2023.  

En annan prioriterad grupp är äldre människor som upplever en ökad grad av psy-
kisk ohälsa och ensamhet. Insatser genomförs därför för att stärka frivilligverk-
samheten riktad till äldre samt skapa förutsättningar för äldre att exempelvis kunna 
öka sin digitala kompetens vilket kan stärka målgruppens inkludering i samhället. 
Den digitala fixare som anställts i kommunen kan nu också bokas av verksamhet 
äldreboende. 
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en  
tillitsbaserad styrning 

 

Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad som anges kring kvalitet och 
patientsäkerhet i de nationella författningskraven.  

Kvalitet definieras i dessa som uppfyllelse av de krav och mål som gäller enligt 
lag och föreskrift på socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens 
område. 

Aktivitet Beskrivning och förväntad effekt Uppföljning Berörd 
verksamhet 

Koppling till  
Agenda 2030 

Förbättrad och  
effektiviserad doku-
mentation.  

Kvalitetshöjande insatser vad gäller ut-
formningen av dokumentation 
(SoL/LSS/HSL). Systematisera arbetet 
med journalgranskning. Utveckla och in-
föra dokumentation i mobil.  

Förväntad effekt: 
Minskad administrativ tid och mer tid hos 
enskild brukare/patient. Ökad kvalitet på 
social dokumentation samt bättre kunskap 
om vad som dokumenteras när, var och 
hur.  Öka delaktigheten för brukare. 

Utbildning i social dokumentation har genomförts inom 
barn- och ungdomsenheten. En översyn av beslutsformule-
ringar inom verksamhetsområdet pågår. Fokuserat arbete 
kring utredningar sker också inom ramen för konsultupp-
drag. Syftet är dels att komma ikapp med utredningsarbete 
genom att konsultfirman utför utredningstjänster, men 
också att arbeta med metodutveckling av utredningsarbetet 
för ökad produktivitet och effektivitet. 

En extern granskning av utredningar enligt LVM har ge-
nomförts. I granskningen konstateras att de klienter som 
placerats enligt LVM är personer med ett kraftigt och fort-
gående missbruk, att handläggarna har gjort en korrekt be-
dömning. Dock lyfts det faktum att utredningarna i de 
flesta fall är av alldeles för stor omfattning. 

En generell förändring i och med bytet av verksamhetssy-
stem 2020-2021 är att myndighet och verkställighet inte 
längre kan läsa varandras dokumentation, vilket är mer 
korrekt enligt gällande regelverk. Detta kräver dock nya 
arbetssätt och utvecklingsarbete pågår fortsatt för att fast-
ställa dessa. En effektivisering av dokumentation till följd 

Övergripande 
 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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av det nya verksamhetssystemet är att man vid myndig-
hetshandläggning inom äldreomsorg inte längre gör lika 
många nya utredningar som tidigare.  

Inom personlig assistans har ett fokuserat arbetet skett för 
att upprätta och kvalitetssäkra genomförandeplaner för alla 
brukare i det nya verksamhetssystemet. Alla arbetsgrupper 
har nu kommit igång med detta arbete.  

Resursoptimering vad 
gäller personal och lo-
kaler. 

Hitta synergieffekter där lokaler, bilar och 
liknande används optimalt. Hitta sätt att ar-
beta där personal arbetar så optimalt som 
möjligt utifrån givet uppdrag och den tid 
som finns.  

Förväntad effekt: 
Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö 
och hållbarhetsperspektiv. 

Lokaler inom daglig verksamhet (LSS) har optimerats för 
att kunna ta emot större antal brukare eftersom andelen 
brukare inom denna insatskategori kommer öka. Utfallet 
har varit lyckat, men lokalerna är nu fulla igen. Fortsatta 
omflyttningar av brukare och verksamhet har skett. Utma-
ningen med lokaler bedöms därför kvarstå även framåt.  

Två personalgrupper inom boendestöd har slagits samman 
till en. Syftet är att optimera arbetstiden utifrån vad perso-
nalen idag rapporterar in i IntraPhone.  

Övergripande 
 

Arbete mot en digitali-
serad  
socialtjänst. 

Utvidga möjligheten till elektronisk själv-
service för enskilda som söker stöd och 
hjälp, t. ex tidsbokning och information. 

Införa e-arkiv, medborgartjänst i verksam-
hetssystemet, automatisering av handlägg-
ning. 

Förväntad effekt: 
Utöka den enskildes möjlighet till själv-  
bestämmande och ansvarstagande, samt  
möjlighet att följa sitt ärende.  

Effektiv handläggning och transparens 
gentemot den enskilde. Minskad miljöpå-
verkan.  

En betydande förändring och förenkling har skett avseende 
bekräftelse av faderskap, genom att  nyblivna föräldrar nu 
kan göra detta direkt på Skatteverkets hemsida i stället för 
att besöka socialtjänsten.  

Förberedelseaktiviteter sker för att möjliggöra migrering 
av data ur verksamhetssystemet till kommunens e-arkiv. 

 

 

 

Övergripande 
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Efterforska vad utförar-
verksamheterna behö-
ver för tekniska hjälp-
medel framöver för att 
på ett strategiskt sätt 
möta välfärdsutma-
ningarna. 

Arbeta i en förvaltningsövergripande ar-
betsgrupp med representanter från verk-
samheterna som följer området och före-
slår tekniska lösningar.  

Förväntad effekt: 
Större utveckling och involvering av mer 
teknik i verksamheten. Möjliggöra för  
brukare/patienter att klara sig självständigt 
längre i sitt eget boende. 

I stället för en förvaltningsövergripande grupp kring tek-
niska lösningar kommer arbete framåt att ske i arbetsgrup-
per med verksamhetsrepresentanter utifrån specifika frå-
gor. Till exempel har en sådan arbetsgrupp för digital till-
syn genom trygghetskamera startat upp.  

Mobil dokumentation och mobilt arbetssätt är ett viktigt 
utvecklingsområde inom utförarverksamheterna. Området 
bevakas och hanteras brett i samverkan med verksamhet, 
IT-avdelning och leverantörer. Aktiviteter har genomförts 
vad gäller såväl användarperspektiv och teknik som säker-
het och avtalsmässiga förutsättningar gentemot privata ut-
förare.  

Inom funktionsnedsättning har antalet licenser utökats för 
appen Wellbee, en planeringsapp där personal lägger in 
bilder, filmer, påminnelser etc. till brukare. Licenser har 
även delats till ungdomsboendet.  

 

 

Övergripande 
 

Införa Individbaserad 
systematisk uppfölj-
ning (ISU) i  
verksamheten. 

Öka kompetensen inom förvaltningen ge-
nom deltagande i praktisk utbildning i ISU 
där pilot genomförs inom korttidsboende 
för äldre samt i Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) projekt SU Kvinnofrid. 

Förväntad effekt: 
En samlad bild över resultat av insatser för 
olika målgrupper samt förberedelse inför 
ny socialtjänstlag.  

Praktisk utbildning har avslutats och uppföljning av kort-
tidsvistelse för perioden november 2021 till mars 2022 har 
genomförts. Projekt SU Kvinnofrid fortgår och resultat 
väntas under hösten. Aktiviteter för spridning av erfaren-
heterna från dessa projekt planeras och verksamheterna 
inom vuxen/missbruk är i särskilt fokus för kommande 
uppföljningar.  

 

 

 

Verksamhet 
MYHS i 
samverkan med 
verkställighet. 
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Genomföra kompetens-
höjande insatser utifrån 
äldreomsorgslyftet. 

Omvårdnadsutbildning för anställda som 
saknar fullständig grundutbildning. Kom-
petenshöjning inom demens, psykiatri och 
bemötande, möjlighet för personal att läsa 
utbildningar på yrkeshögskola (YH).  

Förväntad effekt: 
Höjd grundkompetens i verksamheten. 
Ökad kvalitet kring de brukare som har en 
demenssjukdom. Ökad trygghet i omvård-
nadspersonalens yrkesroll vid utmanande 
situationer. 

Grundutbildning startar under hösten 2022 och pågår till 
och med sommaren 2023. Demensutbildning har genom-
förts för en grupp inom verksamhet hemstöd. I verksamhet 
äldreboende har fortsatt arbete skett utifrån utbildning i 
professionellt bemötande och en föreläsning har hållits.  

Verksamhet 
äldreboende och 
hemstöd 

 

Ökad brukarmedverkan 
inom äldreboende. 

 

Arbeta tillsammans med brukarna med re-
sultatet av den nationella brukarundersök-
ningen.  

Förväntad effekt: 
Skapa dialog kring förväntningar på verk-
samheten hos brukare och anhöriga (kring 
exempelvis sociala aktiviteter) för att tyd-
liggöra vilka förbättringsområden verk-
samheten behöver fokusera på. 

Resultat av brukarundersökningen publicerades i juni och 
det kan konstateras att det finns ett generellt utvecklings-
behov gällande aktiviteter och socialt innehåll. Handlings-
planer på enhetsnivå tas fram utifrån dialog i samband med 
brukarråd och anhörigträffar.                          

Verksamhet 
äldreboende 

 

Hitta arbetssätt för mer 
effektiv användning av 
personalresurser utifrån 
brukares behov. 

För att kunna ta ställning till hur planering 
och uppföljning av verksamheterna bäst 
kan ske i framtiden följs erfarenheterna av 
IntraPhone inom korttiden Trädgårdsgatan 
17 samt äldreboendet S:t Olofsgatan 11.  

Förväntad effekt: 
Likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen  
samt effektiv användning av personalresur-
ser. 

Planering i IntraPhone fortgår på S:t Olofsgatan 11. Kort-
tidsverksamheten har utvecklat sitt arbete med planering 
och loggning vidare. Utvärdering kommer att ske inom 
kort och planeringsverktyget kommer fortsatt användas. 
Det finns nu ett avtal som innebär att planeringsverktyget 
utan ytterligare kostnader för förvaltningen skulle kunna 
användas av alla utförarverksamheter.  

 

 

Verksamhet 
äldreboende och 
hemstöd. 
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Utforma arbetssätt för 
en professionell kon-
takt som följer bru-
kare/patient genom de  
insatser som denne får 
inom förvaltningen. 

Berörda verksamheter utreder förutsätt-
ningar för att skapa en huvudkontakt 
gentemot förvaltningen som kan hålla 
samman insatser för varje brukare/patient. 

Förväntad effekt: 
Tydlighet kring helheten av de insatser 
som ges, undvika att enskilda bollas runt 
mellan verksamheter och professioner.  

Några konkreta aktiviteter har ännu inte genomförts. Övergripande 
 

 

Kommentar till verksamhetsuppföljning 
Vård- och omsorgsverksamheternas förutsättningar att bedriva verksamhet har un-
der senare tid ställts på sin spets och både medarbetares och chefers villkor har ut-
manats. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt förutsättningar 
för chefer i kommunal vård och omsorg att utöva sitt uppdrag. I rapport 2021:3 
konstateras att chefer inom alla verksamhetsnivåer har komplexa uppdrag och slits 
ofta mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakt med medar-
betare. Samtidigt stiger brukares, anhörigas och allmänhetens förväntningar på 
vården och omsorgen och rekryteringsutmaningen ökar. 

Utifrån situationen som beskrivs ovan i kombination med den kommande välfärds-
utmaningen blir det allt viktigare att resursoptimera både vad gäller personal, loka-
ler och arbetssätt. Att säkerställa att rätt insatser utförs vid rätt tidpunkt och av rätt 
yrkeskategori med rätt kompetens utifrån givet behov kommer vara av än större 

vikt i framtiden när andelen personer som är i behov av insatser förväntas öka. 
Därför är det av vikt att se över arbetssätt och personalplanering samt tydliggöra 
vilka ambitionsnivåer som är rimliga utifrån given resurstilldelning. Detta hänger 
också samman med att ta större steg vad gäller de möjligheter som digitaliseringen 
ger. I de fall välfärdsteknik kan användas bör arbetssätt utvecklas där detta inkorp-
oreras. Även verksamheternas miljöpåverkan behöver minska i framtiden. 

Förvaltningen fortsätter arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning (TSL). Ett 
arbete pågår kring att konkretisera vad TSL kan innebära i olika delar inom orga-
nisationen och för olika funktioner. Samtliga kommunens chefer har haft två ut-
bildningstillfällen. Under hösten kommer arbetet att fortsätta i de olika verksam-
heterna och i samarbete med HR-avdelningen tas arbetsmaterial fram för kommu-
nen som helhet. 
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Kommunens uppföljningsarbete 
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala organisationen från kommunfullmäktiges 
vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-
råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Nämnden tog under 2021 fram en ny modell för 
uppföljningsarbete, vilken grundar sig på dialogba-
serad uppföljning. Förvaltningens ekonomer och 
SAS/verksamhetsutvecklare träffar de olika verk-
samheternas ledningsgrupper tre gånger per år för att 
ha en nära dialog kring verksamhetens progression.  

I samband med att denna modell för uppföljningsar-
bete togs fram skapades även en tydligare visuali-
sering av planerade aktiviteter och uppföljning av 
dessa. Verksamhetsuppföljningen presenteras i en 
matris med aktiviteter vilka följs upp under året uti-
från sin specifika rad. Syftet med detta är att på ett 
snabbt och överskådligt sätt kunna följa utveckl-
ingen kopplat till respektive aktivitet i verksamhets-
planen.
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Verksamhetsuppföljning  

 

 

Nämndens verksamhetsuppföljning 
Antalet brukare med hemtjänst minskade något un-
der årets första månader, men per augusti är antalet 
åter i nivå med läget i slutet av 2018. Den beställda 
tiden ökar igen jämfört med samma period 2021. För 
närvarande råder balans mellan tillgång och efterfrå-
gan på äldreboendeplatser. 

Antalet barnplaceringar har ökat sedan redovis-
ningen per april. 

Volym och kvalitet 
Ombyggnaden av två avdelningar på Frökindsgården 
pågår och förväntas bli färdigställd enligt plan under 
2022. Platserna minskas med 9, ombyggda lägen-
heter  blir därmed större och mer anpassade till da-
gens krav på boende och arbetsmiljö. I samband med 

öppning av de nya lägenheterna på Frökindsgården 
minskas samtidigt 10 platser på Elvagården. 

Förväntad utveckling 
Antalet placeringar inom IFO förväntas fortsatt vara 
högt då det i dagsläget inte finns några indikationer 
på minskat behov.  

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER AUG  
UTFALL 2022 

PER AUG 
BUDGET 

2022 
PROGNOS 

2022 
PROGNOS-

AVVIK 

Äldreomsorg

Antal brukare hemtjänst/mån*) e/t 793 840 800 -40

Antal hemtjänsttimmar/mån*) e/t 21 985 23 000 22 190 -810

Antal SÄBOplatser e/t 370 366 366 0

Individ- och familjeomsorg

Antal barnplaceringar/mån*) 60 76 e/t e/t e/t

Antal vuxenplaceringar/mån*) 6 7 e/t e/t e/t
*) Avser ett genomsnitt för perioden
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Personaluppföljning  
 

 

 

Uppföljning av nämndens 
personalplanering 
Utmaningen inför sommaren med rekryteringen 
blev som befarat. Framförallt har verksamheterna 
äldreboende och hemstöd haft mycket svårt att re-
krytera medarbetare. Sökande har saknat underskö-
terskeutbildning och körkort. 

Frånvaro 
Av Socialförvaltningens medarbetare har 37,26 % 
ingen sjukfrånvaro alls under januari-augusti 2022 
(39,82 % 2021) och 22,2 % har 1-5 sjukfrånvaroda-
gar under januari-augusti 2022 (26,5 % 2021). 

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga an-
ställda per avdelning, inklusive anställda med tim-
lön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 
Inom parentes visas siffrorna för samma period 
2021 januari-augusti. 
Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror för-
sämring och svarta ingen större skillnad mot samma 
period föregående år. 

Diagrammet nedan visar dock att sjukfrånvaron för 
hela förvaltningen fortfarande ligger på högre ni-
våer än innan pandemin (åren 2018 och 2019). 

 

 

 

 
 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 
60 dgr 

- 29 år 30 – 49 
år 

50 år - 

Förvaltningen 
totalt 

11,2 % 
(9,4) 

 11,8 % 
(9,9) 

8,4 % 
(7,2) 

33,7 % 
(34,0) 

9,0 % 
(8,5 )  

10,8 % 
(9,3) 

 12,5 % 
(10,0) 

Funktionsned-
sättning 

12,9 % 
(11,4)  

14,0 % 
(12,0)  

9,6 % 
(9,6)  

24,2 % 
(24,8)  

   

Hemstöd 9,9 % 
(7,5)  

10,6 % 
(8,1)   

6,6 % 
(4,1)  

37,2 % 
(30,8)  

   

Myndighet o 
Hälso o sjuk-
vård 

8,0 % 
(5,3)  

8,7 % 
(5,7) 

3,9 % 
(3,3)  

40,7 % 
(30,2)  

   

Särskilda bo-
enden och re-
surs 

12,0 % 
(11,0)  

12,2 % 
(11,5)  

10,4 % 
(7,3)  

39,5 % 
(44,9)  

   

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER AUG  
UTFALL 2022 

PER AUG 
BUDGET 

2022 
PROGNOS 

2022 
PROGNOS-

AVVIK 

Årsarbetare 1 225 1 011 1 224 1 194 -30

Pensionsavgångar1) 30 30 19 37 18

Rekryteringar2) 97 164 e/t e/t e/t

1) Antalet unika personer med externa avgångar enligt händelsedatum från den kommunala verksamheten med anledning av pension
2)

 Det tota la  antalet externa rekryteringar enl igt händelsedatum från den kommunala  verksamheten från januari  t.o.m. utvald period under året. 
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Förväntad utveckling 
Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera behörig 
och kompetent personal till nämndens verksamheter. 
Arbete för att möta denna utmaning sker bland annat 
genom traineeanställningar inom myndighetshand-
läggning, allmän specialisttjänstgöring för sjukskö-
terskor och inom ramen för VO-College. 

Under hösten genomförs språkutbildning för cirka 
30 personer inom verksamhet Särskilda boenden för 
äldre. Alla enheter kommer att ha utbildade språk-
ombud under 2022. 

Under hösten fortsätter utbildningar i bland annat  
handledning, psykiatri, demensvård och trafikutbild-
ning. 
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
Justeringar enl. KF §11 avser internhyresföränd- 
ringar, ändrade internkostnader för städ samt flytt 
mellan GVO och IFO i samband med omorganisat-
ion och flytten till Ranliden. 

Justeringen i KS §55 avser strategiska utvecklings- 
medel. 

Justeringen i KS § 98 avser tillskott ur lönepott för 
slutligt utfall för fackliga avtal utom Vårdförbun-
det. 

Nämnden har inte fått beslut om tillskott för löner 
för Vårdförbundet 2022. Totalt belopp uppgår till 
1.628 tkr. Lönerna har fördelats ut hos berörda 
verksamheter så att jämförbarhet mot budget är 
möjlig. I väntan på fullmäktiges beslut ligger belop-
pet med minus under Förvaltningsgemensamt. 

Riktade medel i flerårsplan 
Kommunfullmäktige beslutade om 2.000 tkr till 
förstärkning av öppen dagverksamhet med syfte att 
motverka ensamhet bland äldre. 
Medlen har använts för att anställa två aktivitets-
samordnare och en IT-fixare. 
 

Förväntad utveckling 
Prognosen för nämndens båda ramar visar ett un-
derskott på 4.944 tkr.  

Inom GVO-ramen förväntas det ekonomiska resul-
tatet för 2022 visa överskott. Överskottet förklaras 
av lägre personalkostnader än budgeterat, statliga 
ersättningar för sjukfrånvaro och möjlighet att ut-
nyttja statliga bidrag istället för budgeterade medel. 

För verksamheter som har nattpersonal ändrades 
heltidsmåttet från 1 april, vilket innebär en ökad 
kostnad på 2.700 tkr för 2022 och ca 3.600 tkr på 
helårsbasis. För 2022 kommer ingen justering av 
budget för denna ökade kostnad att ske. 

Förvaltningen har sökt och fått utbetalt prestations-
baserat statsbidrag för ökad sjuksköterskebeman-
ning. Utbetalda medel ska fördelas jämnt under be-
viljad period, 1 januari 2022 till 31 december 2023. 
Det innebär att nämnden redovisar en intäkt  per 31 
augusti som förbättrat resultatet med 1.500 tkr. 

Kostnaderna för placeringar inom IFO förväntas 
öka, dels på grund av ökade dygnskostnader vid ex- 
terna placeringar, dels på volymökningar. Då ut- 
vecklingen pekar på en högre andel externa place- 
ringar istället för placeringar i egna familjehem 
kommer även detta medföra ökade kostnader, även 
om volymen skulle vara oförändrad. 

 

 

  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 55 KS § 98 

GÄLLANDE 
BUDGET 

Verksamhetsområden

Gemensamt, Vård och omsorg -696 800,0 -2 854,0 -3 827,0 -703 481

Individ- och familjeomsorg -144 200,0 454,0 -500,0 -144 246

SUMMA BUDGET -841 000 -2 400 -500 -3 827 -847 727
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Ekonomiska rapporter 
per augusti 2022 

Socialnämnd 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

Utfall 
Periodens budget är inte periodiserad utifrån variat-
ioner under året utan är jämnt fördelad med 12-delar. 
Det gör att jämförelser med budget vid delårsbokslut 
inte ger en helt sann bild av avvikelser.  

En analys i jämförelse med utfallet per 2021-08 vi-
sar att såväl intäkterna som kostnaderna är högre. De 
intäkter för avgifter som ökat avser till största delen 
fakturerade intäkter för kost, hemtjänst, äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård. Statsbidrag har under årets 
första 8 månader kunnat intäktsföras med 8.000 tkr 
mer än 2021-08. 

Förklaringen till att interna intäkter är lägre 2022-08 
än 2021-08 är att intern ersättning till kommunala  
hemtjänstutförare för augusti har inte bokförts i au-
gusti på grund av tidig stängning av redovisningen. 
Ersättningen ligger kring cirka 6.000 tkr per månad. 
Samma förklaring återspeglas för interna kostnader. 

Personalkostnaders ökning består i ökade löner, to-
talt 16.700 tkr. på helårsbasis, motsvarar cirka 9.300 
tkr per 2022-08. Sjuklöner har ökat med 2.500 tkr 
och övertidslöner 2.100 tkr som en konsekvens av 
svårigheter att rekrytera vikarier. 

Ökade verksamhetskostnader är mest hänförligt till 
placeringskostnader. 

Prognos 
Prognosen för avgifter är lagd utifrån att antalet 
äldreboendeplatser blir färre när Frökindsgården 
öppnar efter renoveringen.  

Nämnden har erhållit ett 10-tal olika statsbidrag. Bi-
dragen är i princip uteslutande specifikt förutbe-
stämda i såväl tid som användningsområde och stäl-
ler krav på redovisning och återbetalning om de inte 
utnyttjas på angivet sätt. I den mån statsbidrag kan 
användas till budgeterade verksamhetskostnader ger 
det ett plus till redovisat resultat. Per augusti bedöms 
den effekten uppgå till 4.500 tkr inom äldreomsor-
gen. Det råder osäkerhet kring storleken varför ef-
fekten tas in i prognosen i oktober. 

På kostnadssidan kommer hösten och vintern sanno-
likt medföra ökade el- och matpriser. I prognosen 
har inte tagits någon höjd för det. Däremot är de 
ökade bränslepriserna för fordon inräknade. 

Åtgärder för att nå balans 
Separat handlingsplan för IFO bifogas. 

 

 

RESULTATRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 27 500 28 415 26 885 40 327 37 263 -3 064

Statsbidrag 23 900 32 596 3 900 5 850 40 127 34 277

Övriga intäkter 57 800 58 218 58 192 87 288 99 486 12 198

Interna intäkter 59 800 53 519 58 333 87 499 89 166 1 667

Summa intäkter 169 000 172 748 147 310 220 964 266 042 45 078

Kostnader

Personalkostnader -458 000 -470 568 -479 408 -715 734 -702 385 13 349

Verksamhetskostnader -137 500 -140 598 -110 881 -166 322 -227 868 -61 546

Kapitalkostnader -3 200 -2 867 -3 153 -4 730 -4 730 0

Interna kostnader -118 500 -115 960 -121 270 -181 905 -183 730 -1 825

Summa kostnader -717 200 -729 993 -714 712 -1 068 691 -1 118 713 -50 022

NÄMNDENS RESULTAT -548 200 -557 245 -567 402 -847 727 -852 671 -4 944
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Verksamhetsrapport 

 

Gemensamt, Vård och omsorg 
Prognosen för 2022 visar ett överskott på 18.415 
tkr. Negativa avvikelser från budget prognosticeras 
i dagsläget för hemtjänst av kommunens utförare, 
delegerad HSL, bostadsanpassning och kostnader 
för assistans och personalkostnader inom gruppbo-
ende LSS. 

Avvikelsen för hemtjänsten förklaras av kostnader i 
samband med sjukfrånvaro och ökade kostnader för 
bilar och drivmedel. 

Det redovisade minuset för sjuksköterskor är helt 
hänförligt till delegerade hälso- och sjukvårdsinsat- 
ser, där antalet patienter ökat. Bostadsanpassning är 
alltid svårt att förutspå, prognosen kommer med 
stor sannolikhet att förändras under året. 

Assistansverksamhetens minus är tudelat. Intäk-
terna för ledsagning, SoL- och LSS-assistans be-
döms bli lägre än budgeterat, men samma belopp 
redovisas också plus på IFO, som är beställare. As-
sistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) redo-
visar, i likhet med tidigare år, ett minus. En stor del 
av förklaringen är att lönerna är högre än vad scha-
blonersättningen från Försäkringskassan ger. 

Personalkostnaderna inom gruppbostäder påverkas 
av att brukare i större omfattning och av olika anled- 

ningar inte deltar i daglig verksamhet, utan av olika 
anledningar stannar hemma. 

Positiva avvikelser prognosticeras för förvaltnings- 
gemensamma kostnader. Utfallet på föregående års 
kostnader för färdtjänst blev bättre än förväntat, vil- 
ket ger ett plus i årets utfall. Ersättning från Omställ- 
ningsfonden ger ett plus på utbildningsbudgeten.  

Övriga gemensamma verksamheter som per augusti 
prognosticerar ett överskott är medel avsatta för 
verksamhetsprojekt, kostnader för gemensamt kon-
tor på Ranliden. 

Partiella vakanser och tjänstledigheter för chefer 
beräknas ge ett överskott vid årets slut. 

Individ- och familjeomsorgen 

IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på 
23.359 tkr jämfört med budget. Personalkostnader 
och övriga kostnader lämnar ett överskott enligt 
prognosen. Detta på grund av vakanta tjänster och 
utlånad personal. 

Barn- och ungdomsenhetens förväntas lämna ett 
stort underskott för året. Detta beror på ett ökat an-
tal kostsamma placeringar. I januari 2019 var det 
totalt 44 barn och unga som var placerade. I augusti 
2022 är motsvarande siffra 79 stycken. Förutom att 

VERKSAMHETSRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Gemensamt, Vård och omsorg
Särskilda boenden för äldre -137 800 -136 764 -140 964 -208 070 -203 077 4 993
Hemtjänst Biståndsenheten -53 900 -57 783 -61 077 -91 616 -85 935 5 681
Hemtjänst kommunens utförare 400 -1 873 0 0 -395 -395
Boendestöd -7 000 -5 602 -6 885 -10 328 -9 148 1 180
Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet -17 500 -19 682 -19 689 -29 533 -29 447 86
Resursverksamhet -2 000 -1 320 -2 113 -3 170 -2 478 692
Sjuksköterskor -38 100 -39 732 -40 305 -60 458 -60 592 -134
Rehabenheten, hjälpmedel -10 000 -10 854 -12 684 -19 026 -16 996 2 030
Bostadsanpassning -2 100 -1 786 -1 650 -2 475 -3 078 -603
Funktionsnedsättning - Assistans -26 400 -29 938 -25 969 -38 954 -43 850 -4 896
Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende -41 900 -47 524 -45 923 -68 885 -70 748 -1 863
Funktionsnedsättning övrigt -52 800 -50 051 -56 446 -84 669 -81 126 3 543
Förvaltningsgemensamt -8 800 -12 662 -20 652 -30 978 -24 796 6 182
Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer -31 400 -33 533 -36 879 -55 319 -53 400 1 919
Summa Gemensamt, Vård och omsorg -429 300 -449 104 -471 238 -703 481 -685 066 18 415
Individ- och familjeomsorgen

Personal- och övriga kostnader -30 700 -22 843 -28 661 -42 992 -38 186 4 806
Sjuklöner covid-19 300 0
Verksamhetskostnader Barn -33 600 -39 129 -22 505 -33 757 -60 254 -26 497
Verksamhetskostnader Vuxna -5 200 -5 939 -2 037 -3 055 -7 990 -4 935
Verksamhetskostnader LSS -16 400 -17 955 -19 156 -28 734 -26 212 2 522
Verksamhetskostnader Socialpsyk -2 000 -2 404 -2 465 -3 698 -3 712 -14
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer -2 500 -2 336 -1 530 -2 295 -3 394 -1 099
Verksamhetskostnader Ekonomi -13 500 0 0 0 0 0
Insatser riktade mot familjer och vuxna -10 800 -10 432 -11 341 -17 011 -16 017 994
Insatser riktade mot ungdomar -6 100 -8 217 -8 469 -12 704 -12 340 364
Ensamkommande barn 1 600 1 114 500 500

Summa Individ- och familjeomsorgen -118 900 -108 141 -96 164 -144 246 -167 605 -23 359

NÄMNDENS VERKSAMHETSRESULTAT -548 200     -557 245     -567 402     -847 727     -852 671     -4 944    
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antalet placeringar gått upp kraftigt under de sen-
aste åren har även kostnaderna för placeringarna 
ökat markant.  

Under hela 2019 var det i snitt 50 stycken barn och 
unga som var placerade. Därav 29 stycken 
(58,63%) i egna familjehem, vilket är en kostnads-
effektiv placeringsform. Under 2020 var snittantalet 
55 stycken därav 35 stycken (63,37%) placerade i 
egna familjehem. Detta ledde till att kostnaderna för 
placeringar gick ner under 2020 jämfört med 2019. 
Ett kostsamt ärende avslutades i början av 2020 
som även det påverkade ekonomin positivt. Under 
2021 var snittantalet 60 stycken därav 32 stycken 
(53,62%) i egna familjehem. Kostnadsökningen 
mellan 2020 och 2021 hamnade på nästan 16 miljo-
ner kronor och detta beror på att en stor andel av 
nya placeringar har varit kostsamma placeringar på 
hem för vård och boende (HVB). Under årets första 
åtta månader 2022 har snittet ökat ytterligare till 76 
stycken placeringar därav 38 stycken (49,92%) i 
egna familjehem.  

Verksamhetskostnader för vuxna visar på ett under-
skott även för 2022. Antalet placeringar i snitt har 
gått från 6 stycken 2019, 3 stycken 2020, 6 stycken 
2021 och för det första åtta månaderna 2022 ligger 
snittsiffran på 7 stycken. Under sommaren har be-
slut om två nya LVM fattats vilket innebär en ökad 
kostnad med dryg 1,5 miljon. 

Prognosen  för LSS-verksamheten visar på ett över-
skott för  året.  Detta på grund av att flera kost-
samma ärenden har upphört antingen på grund av 
att brukare har avlidit eller att brukare har fått bevil-
jade insatser enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) 
via Försäkringskassan. Detta medför att kommu-
nens kostnader minskar.  

Verksamhetskostnader för socialpsykiatrin visar på 
att budgeten kommer att vara i balans förutsatt att 
ingen ny placering tillkommer under året. Dock 
finns det en farhåga att det kommer tillkomma pla-
ceringar under året vilket sannolikt kommer resul-
tera i att budgeterade medel inte kommer räcka till.  

Kostnaderna för våld i nära relationer är svårt att 
prognosticera, då det är många placeringar som är 
kortvariga och svåra att förutse kostnader för. Efter 
årets första åtta månader visar dock prognosen på 
ett underskott för denna verksamhet. Denna verk-
samhet hanterar även fler typer av ärenden än tidi-
gare, såsom brottsoffer som behöver skyddsplace-
ringar.  

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar 
kostnader för vuxenboendet, behandlingsteam, Fa-
miljecentralen samt Ällagatans förebyggande team. 
Prognosen för enheten visar på ett överskott för 
året, detta på grund av att viss personal är utlånad 
till andra verksamheter samt att vuxenboendets 
verksamhet tillfälligt pausats och inga semestervi-
karier behöver tillsättas. 

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser 
ungdomsboendet, behandlingsteam, ungdomsmot-
tagningen samt fältsekreterarna. Verksamheten vi-
sar på att budgeterade medel kommer räcka för året.  

Prognosen för ensamkommande barn visar i dagslä-
get på ett litet överskott. Antalet barn har minskat 
kraftigt de senaste åren och de barn som Falköping 
har kvar i sin verksamhet är alla placerade i familje-
hem, vilket är en kostnadseffektiv placeringsform.  

Åtgärder för att nå balans 
Separat handlingsplan för IFO bifogas.
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Investeringsrapport 

 

Årets investeringar består per 2022-08 av möbler och 
IT-utrustning. För upprustning av inom- och utom- 
husmiljö kommer statsbidrag att användas, varför ut- 
fallet på helår kommer att visa ett stort plus mot bud- 
get. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGSRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier 

Möbler och övriga inventarier 388 1 900 500 1 400

Datorer 33 2 300 300 2 000

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT 421 4 200 800 3 400
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 
Kommunfullmäktige har inte givit några uppdrag 
till socialnämnden för 2022.  
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten
Verksamhetsrapporten visar att nämnden under året 
har påbörjat en progression i de flesta av de aktivi-
teter som prioriterats i verksamhetsplaneringen. 
Dock har pandemin haft en fortsatt påverkan under 
perioden.  

Nämnden har dock ett flertal utmaningar att möta, 
såsom ökat antal placeringar, svårigheter att rekry-
tera behörig och kompetent personal och svårig-
heter att verkställa beslut inom LSS.  

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för att arbeta 
fram fler hemmaplanslösningar vad gäller barn som 
riskerar att placeras utanför det egna hemmet. Som 
allt utvecklingsarbete tar det dock tid att skapa in-
satser som får förväntad effekt. Genom tät samver-
kan med andra förvaltningar skapas förutsättningar 
för ett koncept som sannolikt kan ge effekt på 
längre sikt. Ytterligare information om åtgärder 
återfinns i individ- och familjeomsorgens hand-
lingsplan för tertial 2.  
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Handlingsplan för verksamhet Individ- och 
familjeomsorgen (IFO), tertial 2 2022 
Bakgrund 
Prognosen efter andra tertialet visar ett underskott på 23,4 miljoner för IFO 
2022. Med anledning av det ska socialnämnden avge en handlingsplan till 
kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 
 

Aktuellt läge 
2021 lämnade IFO ett underskott på 17,7 miljoner. Förutsättningarna för att 
hålla budget var dock obefintliga då verksamheten under lång tid varit 
underfinansierad. Främsta anledningen till det stora underskottet ligger i ett 
stort antal placeringar inom flera verksamheter.  
 
De punkter som redovisas nedan är insatser som gjorts för att bromsa 
kostnaderna. Då verksamheten inte har en budget som täcker samtliga 
kostnader, kommer dock inte dessa åtgärder vara tillräckliga för att nå en 
budget i balans.  
 
Fortsatt är det kostnader inom barn- och ungdomsvården som driver 
kostnaderna, men även inom missbruksvård. Barn- och ungdomsvården 
visar ett prognostiserat underskott på 26,5 miljoner, medan missbruksvården 
visar på ett underskott på 4,9 miljoner. 
 

Pågående åtgärder för att sänka kostnaderna 
 
Ekonomiuppföljning 
Ekonomiuppföljning månadsvis med verksamhetschef, enhetschef, förste 
socialsekreterare och ekonom för genomgång av aktuella placeringar. Dessa 
uppföljningar startade under 2020 och fortgår.  
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Den förväntade effekten att det ska leda till en bättre ekonomistyrning och 
en större medvetenhet kring kostnaderna.  
 
Strategi för hemmaplanslösningar barn och unga 
Strategin implementerades under 2020 med förväntad effekt att minska 
placeringar. Det är ett ständigt pågående arbete att rekrytera egna 
familjehem för att minska nyttjandet av konsulentstödda familjehem. En av 
utmaningarna är att kunna rekrytera i den takt behovet av nya uppstår. 
 
Förväntad effekt om antalet egna familjehem ökar i antal är att minska 
antalet placeringar i konsulentstödda familjehem och därmed minska 
kostnaderna.  
 
Utökad samverkan Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samverkansformen mellan socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen fortgår där syftet är att fånga upp barn och unga i 
ett tidigt skede genom tätare samverkan mellan skolor och socialsekreterare 
och därmed kunna erbjuda tidigare insatser.  
 
Ytterligare samverkansinsatser planeras att starta upp under hösten. En 
verksamhet som riktar sig till utsatta barn och unga som ska erbjuda både 
skola och stödinsatser till barnet och familjen är under planering (KRAFT). 
På så sätt räknar båda förvaltningarna med att kunna erbjuda ett kvalitativt 
stöd på hemmaplan och därmed undvika kostsamma externa placeringar.  
 
Tillskott på 500 tkr har beviljats socialnämnden under 2022 från 
kommunens strategiska medel för att utveckla denna samverkan mellan 
förvaltningarna. Förvaltningarna kommer även inför 2023 att göra en 
ansökan om fortsättning då det inte kommer gå att dra några långtående 
slutsatser efter en termin. Även under förutsättning att projektet lyckas så 
kommer sannolikt inte några effekter på budgeten synas förrän tidigast andra 
hälften av 2023.  
 
Samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen har hittills haft två spår. 
Det första handlade om att sänka trösklarna runt samverkan mellan 
förvaltningarna för att göra stöd och hjälp mer lättillgängligt för barn, unga 
och deras familjer. Det andra spåret blev att starta en gemensam drift av 
verksamhet för familjer med omfattande behov av stöd från båda 
förvaltningarna (KRAFT) såsom beskrivits ovan. 
 
Ett steg förvaltningarna vill ta är att rikta mer resurser för att fokusera på 
förebyggande åtgärder. För socialförvaltningens del gör underskottet att det 
saknas möjlighet att göra satsningar på detta. Det allra största underskottet är 
kopplat till placeringar av barn och unga och har så varit under många år. 
Skarpa åtgärder för att komma i balans skulle innebära att förvaltningen 
skulle behöva lägga ner såväl utrednings- som insatsverksamhet gentemot de 
barn och unga som har de största behoven och skulle vara direkt 
kontraproduktivt sett till de åtgärder som behöver vidtas för att nå en budget 
i balans.  
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Verksamhetsutveckling barn och unga 
Falköpings kommun har ingått i en samverkan med Minerva i syfte att 
genomföra utredningar och titta på Falköpings arbetssätt i de utredningar 
som genomförs. Arbetet påbörjades vid årsskiftet och kommer fortlöpa året 
ut.  
 
Förväntad effekt är effektivare utredningsprocess och därmed snabbare 
insatta stödåtgärder. Genom att komma in i ett tidigare skede kan också 
skapa förutsättningar för att stödinsatserna kan vara mer begänsade i sin 
omfattning. Hittills har åtgärden haft effekt och den kö till utredning som 
fanns tidigare under året är idag borta. Nästa steg är att implementera 
arbetssättet i arbetsgruppen som helhet under hösten. 
 
Konsultationsteam vuxen 
Ett konsultationsteam inom vuxenenheten har startats upp för ett par år 
sedan. Syftet med konsultationsteamet är att komma till snabbare avslut av 
befintliga placeringar och även att undvika vissa placeringar helt. 
 
Förväntad effekt är att minska/förkorta antalet placeringar och därmed 
kostnaderna. Arbetssättet har lett till ökad samverkan kring enskilda med 
omfattande problematik men det har inte lett till några minskade kostnader. 
 
Översyn vuxenboenden 
En översyn av vuxenboendets verksamhet har gjorts och en ny organisering 
av arbetet gentemot missbruk har sjösatts. Efterfrågan på vuxenboendets 
platser har ökat och faller det nya arbetssättet väl ut kommer resultat kunna 
skönjas under första halvan av 2023. Dock har missbruksproblematiken för 
enskilda personer progridierat kraftigt under sommaren varpå tvångsvård 
fastställts av domstol. Budgeten för placeringar av vuxna är inte anpassad 
för flera och återkommande tvångsomhändertaganden samtidigt och därför 
kommer inte en effekt av placeringskostnaderna som helhet styras av ett 
ökat antal placeringar på vuxenboendet. 
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§ 74 Dnr 2022/00131  

Socialnämndens verksamhetsrapport per den 31 
augusti 2022 
Socialnämndens beslut 
1 Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsrapporten per den 31 

augusti 2022.       

Bakgrund 
Socialnämnden skall genomföra en delårsrapport per den 31 augusti enligt 
kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. 

Socialnämnden har två ekonomiska ramar, där ramen för individ- och 
familjeomsorg prognosticerar ett underskott. I enlighet med kommunens 
styrprinciper rapporterar socialnämnden det prognosticerade underskottet till 
kommunstyrelsen och bilägger en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens arbetsutskott, § 313/2022 

 Prognos per augusti 2022 

 Underlag antal placeringar och kostnader 2022, tertial 2, barn och unga 

 Underlag antal placeringar och kostnader 2022, tertial 2, vuxen 

 Tjänsteutlåtande, 2022-09-15 

 Socialnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

 Handlingsplan för verksamhet individ- och familjeomsorgen (IFO), 
tertial 2 2022 

 Checklista barnperspektiv för socialnämnden            

  

 

Paragrafen skickas till  
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
Viktoria Olander, ekonom 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen            
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Nämndens beslut 

1. Kultur-och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsrapport 
per 31 augusti 2022. 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verk-
tyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indi-
kation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrap-
porten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner 
samspelar med de resurser som kommunen avsatt i 
verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även 
fungera som ett underlag till eventuella verksamhets-
förändringar som kan behövas för att nå mål och eko-
nomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 
utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 
nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-
drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 
utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 
verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 
kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 
samband med kommunens gemensamma uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de 
politiska målen främja kultur- och fritidslivet och 
skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig 
och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksam-
het. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktig-
het och möjlighet till påverkan för dem som verksam-
heten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedri-
ver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och fritids-
nämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och 
fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen 
(2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 
den museala verksamheten enligt museilagen 
(2017:563). 

 

 

 

 

 

 

 

Inom förvaltningen bedrivs en omfattande kontinuer-
lig verksamhet som beskrivs i verksamhetsplan. 

Nämndens verksamheter vilar på historisk grund med 
utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle och 
ungdomspolitik. Det finns en lång tradition kring 
verksamheternas grunder som springer ur kunskap, 
demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets makt, 
föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning m.m. 
Samhällets uppbyggnad kring god hälsa för alla har 
utvecklat stora delar av de insatser som nämnden an-
svarar för idag. Det betyder också att dagens utveckl-
ing är en del av det långa perspektivet framåt.  

Organisation 
Inom avdelning Strategi och stab arbetar strateger för-
valtningsövergripande med frågorna inkludering, 
kultur och ungas inflytande och delaktighet. Avdel-
ningen fungerar som stöd för cheferna med funk-
tioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi 
samt nämndarbete. Avdelningen är placerad direkt 
under kultur- och fritidschefen och som tillsammans 
med verksamhetschef och avdelningschefer utgör 
förvaltningens övergripande stöd-, styr- och lednings-
organisation. Avdelningarna för Bad & Fritid, Biblio-
tek, Kulturarv och Öppen ungdomsverksamhet har 
varsin chef.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 
verksamheten 
Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten 

I och med kriget i Ukraina har intresset för Agera 
Mera och volontärsinsatser ökat.  

Restriktionerna kopplat till covid-19 pandemin har ta-
gits bort och verksamheterna har återgått till en mer 
normal vardag.  

Ökade el-, livsmedel- och bränslepriser leder till 
ökade kostnader för hushållen. Det kan leda till att 
personer sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, 
men det har inte visat sig ännu.  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 
hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen 
hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-
veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 
fredliga samhällen. Genom att koppla de globala må-
lens ikoner till kommunens övergripande mål stärks 
styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommu-
nens övergripande mål, det lokala målet om fossilfri-
het år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara sty-
rande för att kommunen långsiktigt ska kunna leve-
rera välfärd till invånarna. 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-
ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-
dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta 
synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete 
kommunen gör. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Den 8 augusti tillträdde Hampus Haga sin tjänst som 
förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen. 
Perioden har präglats av en del personalförändringar 
inom förvaltningen där olika verksamheter har fått gå 
samman och täcka upp för varandra.  

Det oroliga världsläget och kriget i Ukraina påverkar 
nämnden med ökade kostnader på bland annat driv-
medel, el och livsmedel. Intresset för Agera Mera har 
ökat och flera volontärer hjälper till vid samordningen 
av kommunens flyktingmottagande. 

Med minskade statsbidrag har nämnden tvingats 
ställa om och genomföra en sommar med mindre me-
del och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genomfö-
ras vilket resulterat i att förvaltningen nått ut till en 
mindre målgrupp än tidigare år.   

Nämndens ansvarsområde har utökats med överta-
gandet av slalombacken från Kommunstyrelsen. 
Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar 
förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Ut-
budet växer och upplevelserna blir mer och förmeras 
i ett samlat Mösseberg. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

I Falköpings kommun skapas det 
goda livet – det är tillsammans 
som ett hållbart samhälle 
utvecklas 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar 
för inkludering, gemenskap och 
förståelsen mellan människor med 
hjälp av mötesplatser såsom 
bibliotek, badhus, fritidsgårdar, 
museum, idrottsplatser samt 

arrangemang och evenemang. Inom flertalet 
verksamheter arbetas det med invånarens möjlighet 
till makt och inflytande. Som ett led i att arbeta med 
ett medskapande Falköping arbetar nämnden nät-
verkande och samverkande med civilsamhället såväl 
som enskilda med bland annat en omfattande 
volontärverksamhet. Nämnden bedriver verksam-
heter över hela kommunen genom stöd till före-
ningsliv, mötesplatser och fysiska lokaler med 
begränsade öppettider samt arrangemang. Alla 
verksamheter arbetar med lärande såsom pedago-
gisk verksamhet inom museet, Ekehagens Forn-
tidsby, bad, kultur i skolan och bibliotek. Det 
informella lärandet stärks i verksamheter såsom 
öppen ungdomsverksamhet, språkvän, unga tar 
ordet, föreningsverksamhet och konst- och 
kulturverksamhet. Nämndens arbete präglas av 
samverkan och samarbete.  

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, 
demokratiskapande, historia och identitetsskapande 
aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas 
av.  

Styrande politiska majoriteten har identifierat föl-
jande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, 
Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 
strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med 
fokusområdena.  

                                                           
1 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Inkludering som arbetssätt. 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet 
och allas rätt att delta prioriteras.  

 

Strategi från flerårsplan 2022–2024 

Arbetsmarknadsstrategin 

 

Planerade insatsområden1 

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och ge-
nomföras*. 

Förvaltningen ska prioritera samverkan*. 

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga och 
nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, förenings-
liv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden**. 

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insat-
ser som stärker den fysiska och psykiska hälsan**. 

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 
till lokaler, evenemang och mötesplatser utveck-
las***. 

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-
stärkande insatser***. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2022: 

 Planera föreningsfestival*  
 Schyssta killar* 
 Feriepraktik** 
 Valåret 2022*** 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Uppföljning och analys 

Analys av ovanstående siffor  

Under tertial två ses en ökning av besökare till samt-
liga verksamheter. Till stor del har verksamheterna 
hittat tillbaka till någon form av normalitet. I början 
av året kvarstod vissa restriktioner vilket kan vara en 
förklarande faktor till att besöksantalet på de flesta 
verksamheterna är lägre än det pandemifria året 
2019. Nu kan skolelever återigen besöka verksam-
heterna, något som de inte kunde de första två måna-
derna av året. 

Trenderna inom de flesta verksamheter kan anses 
oklara. Det är tydligt att verksamheterna har högre 
besöksantal än vid samma tidpunkt 2021, men om 
verksamheterna helt har återhämtat sig kommer först 
kunna utvärderas när verksamheterna genomgått ett 
helt år utan restriktioner.  

Under 2021 genomfördes Fritidsbanken Pep-up, en 
sommarturné där fritidsbanken höll i aktiviteter och 
lånade ut prylar i bostadsområden samt på sommar-
gatan i centrum. En sådan turné genomfördes inte 
under 2022, därav ser vi en minskning i antalet ut-
lån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet besökare till biblioteket och antalet utlån har 
börjat återhämta sig även om restriktionerna fanns 
under början av året. Det märks främst på att skola 
och förskola kommer på bokprat och studie 

besök. Verksamheten har också kunnat erbjuda ar-
rangemang för vuxna som lockar en hel del besökare. 
E-böcker är fortsatt populära.  

Positivt är att den öppna ungdomsverksamheten har 
nått fler ickebinära besökare på samtliga gårdar. 

Antalet besökare börjar närma sig samma nivåer som 
innan pandemin. Ungdomsproducerad tid ligger fort-
satt något lågt och behöver arbetas ikapp.  

Avdelningen för Kulturarv är på god väg att hitta till-
baka till ordinarie eller bättre besöksnivåer, jämfört 
med åren innan pandemin. Museets besökssiffror är 
de näst högsta jämfört med 10 år tillbaka i tid, varav 
40% utgörs av barn. Detta trots att inga skolor be-
sökte museet under årets två första månader på grund 
av kvarvarande restriktioner. Ekehagen arbetar sig 

 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
 

 Oförändrad trend = utvecklingen är  
densamma eller oklar 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER T2 2019 T2 2020 T2 2021 T2 2022 Trend 

Totalt antalet besök i verksamheterna 166 090 130 763 91 658 164697 ●

Antalet utlånade artiklar i Fritidsbanken 602 6887 2004

Besök huvudbiblioteket 68958 61719 37857 54110 ●
Antal utlån 110578 106645 86494 99586 ●
Antal utlån e-böcker 3034 5125 5431 5428 ●

Öppen undomsverksamhet antal deltagare 10153 8648 5446 8525 ●
Ungdomsproducerad tid i % av total tid 16% 14% 16% 11% ●
Andel killar 58% 59% 59,60% 56,10% ●
Andel tjejer 41% 40% 39,80% 40,10% ●
Andel ickebinära 1% 1% 0,60% 3,40% ●

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp

Totalt 28 895 17 430 19 330 25709 ●
Vuxen 11 410 9 352 7422 9830 ●
Barn 17 485 8 078 11 908 15870 ●
Varav skolelever 12 984 1408 7489 11106 ●

Badverksamhet antal besök totalt 93 797 75 759 34 686 76 353 ●
Antal besök per målgrupp - vuxna 23 412 19 920 7 803 22 555 ●
Antal besök per målgrupp - ungdom 3-17 år 18 718 16 657 10 791 19 517 ●
Antal besök per målgrupp - barn 0-2 år 1 630 1 613 556 1 667 ●
Antal besök per målgrupp - skolelever 8 377 4 778 1 872 5 779 ●
Antal besök Actic 41 660 32 791 13 664 26 835 ●
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tillbaka mot prepandemisiffror men saknar fortfa-
rande 2-3000 besökare, vilka främst fördelar sig på 
målgrupperna skolelever och övriga bokade grupper.  

Under sommaren har samtliga bad haft många besö-
kare. Jämfört med tidigare år ses en ökning av antalet 
barn och ungdomar. En bidragande faktor kan vara 
de gratis badkort som delats ut till alla i årskurs sex. 
Verksamheten beräknar att det har genererat ungefär 
1000 besök. Tydligt är att gymmet inte har återhäm-
tat sig efter pandemin, vilket även påverkar badets 
intäkter.  

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga 
och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, före-
ningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbyg-
den. 

Det områdesbaserade arbetet har startats upp under 
året och är i olika faser i de olika orterna. I Floby där 
man redan tidigare formerat och organiserat sig i 
form av Mötesplats Floby har mycket hänt under 
kort tid. Relationer finns redan och det finns en utta-
lad gemensam drivkraft för att arbeta för ett bättre 
Floby. När det finns ett starkt civilsamhälle samt en 
redan upparbetad relation till kommunen på en ort 
underlättar det för förvaltningen att genomföra insat-
ser då mottagare och samarbetspart finns. En famil-
jelördag har genomförts i Floby såväl som en debatt-
panel inför kommande val inom ramen för projektet 
Lokal demokrati i en digital värld. Badet i Floby har 
ett samarbete med samhällsföreningen som gör att 
deras medlemmar kan nyttja badet utanför ordinarie 
öppettider. Resultat syns i form av att badet blir till-
gängligt för fler, men bidrar även till att skapa en ge-
mensam ägandekänsla för badet på orten. Effekter 
syns även av att dela lokaler och flytta in verksamhet 
i andras lokaler. Kulturklubben som är en skapande 
verksamhet för barn och unga har flyttat in i den 
gamla fullmäktigesalen, i anslutning till biblioteket 
och till Floby marknadsförenings verksamhet vilket 
gör platsen till en mötesplats för olika målgrupper.  

Floby står som ett gott exempel för hur ett områdes-
baserat arbete kan bedrivas, men en av grunderna i 
det områdesbaserade arbetet är att det måste anpas-
sas efter platsen och kan därför inte se likadant ut 
överallt. I Stenstorp är arbetet i en annan fas. Rap-
porten Ett attraktivare och mer hållbart Stenstorp 
ger i en handlingsplan ett antal förslag på insatser, 
bland annat att ett samverkansråd skapas där aktörer 
kan träffas och diskutera gemensamma frågor samt 
att se över om biblioteket kan flyttas till bottenvå-
ningen för att tillgängliggöra biblioteket till fler och 

göra biblioteket till en naturlig mötesplats för Sten-
torpsborna.  

De verksamheter som förvaltningen driver utanför 
tätorten Falköping är viktiga mötesplatser. Baden i 
Floby och Stenstorp är goda exempel på viktiga plat-
ser för samhället, som i hög grad nyttjas av invånare 
på orten och där många barn och unga återkommer 
dag efter dag under sommarlovet. Satsningen på gra-
tis simkort till alla i årskurs sex är en av anledning-
arna. På Ekehagen testades Geokids, ett slags kollo 
framtaget av Platåbergens Geopark. Intresset var 
stort och det finns möjligheter att utveckla Ekehagen 
vidare till att än mer bli en naturlig mötesplats för 
barn som bor i området.  

Samarbetet som uppkom under covid-19 där bygde-
gårdar får stöd för att arrangera barnkultur har fort-
sätt och 12 av 16 bygdegårdar har arrangerat barn-
kultur. Just nu pågår ett arbete där bygdegårdarna 
tillsammans tittar på att ansöka externa medel för att 
kunna fortsätta satsningen i egen regi. Formen har 
fungerat mycket bra och genererar upplevelser i hela 
kommunen. Att initiera insatser i samarbete med ci-
vilsamhället för att sedan låta samarbetsparten för-
valta och utveckla koncept vidare är en arbetsmetod 
som ger mycket goda resultat. Fler nås av insatserna 
samtidigt som det är ett stöd till civilsamhället att ut-
veckla verksamheten.  

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande in-
satser som stärker den fysiska och psykiska hälsan. 

Att arbeta med hälsofrämjande insatser är något som 
genomsyrar hela nämndens arbete. Badhus, biblio-
tek, museum och fritidsgårdar är alla exempel på na-
turliga mötesplatser som bidrar till att skapa gemen-
skap mellan människor. Utöver det arbete som redan 
görs i ordinarie verksamheter finns en vilja att nå nya 
målgrupper och bredda kompetenser inom områ-
dena. Under våren har all personal på öppen ung-
domsverksamhet genomfört utbildningen ”första 
hjälpen i ungas psykiska hälsa”. Personalen utgår nu 
ifrån en handlingsplan när de stöter på unga med psy-
kisk ohälsa, vilket har medfört att personalen reage-
rar snabbare och har kännedom om fler verksam-
heter som vänder sig till unga.  

Familjeskoj i Dotorp och Familjelördag bidrar till 
rörelseglädje tillsammans med lokala föreningar där 
familjer utan anmälan och kostnad kan testa på olika 
fysiska aktiviteter tillsammans. Badet har i ett pro-
jekt tillsammans med Rädda barnen erbjudit gratis 
simskola. Samverkan har skett tillsammans med id-
rottslärarna för att välja ut de barn- och ungdomar 
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som har störst behov. En förutsättning för att uppnå 
ökad jämlikhet och inkludering är ökad tillgänglig-
het till verksamheterna. Gratis aktiviteter ses gynna 
barn i ekonomiskt utsatta situationer, varför gratis-
aktiviteter anses vara ett mycket viktigt verktyg för 
både inkludering, jämlikhet och lärande. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter 2022  

Feriepraktik 

Kultur- och fritidsnämnden erbjöd i år 120 ferieprak-
tikplatser som skulle handledas av såväl befintlig 
personal som tillfälligt anställda handledare. Förvalt-
ningen gjorde en del av satsningen inom budgetram 
och ansökte om strategiska utvecklingsmedel för att 
utöka antalet handledare. Handledare rekryterades 
för att arbetsleda 62 feriepraktikanter för att testa nya 
arbetssätt och nytt innehåll. Syftet med projektet var 
att samordna feriepraktik med inriktning på kultur- 
och idrottsjobb som metod för att utöka sommarens 
utbud i Falköping. Motiveringen till ansökan var för-
lorade statliga medel för sommarlovsaktiviteter för 
barn och unga, ökat intresse i verksamheter när fler 
väljer att ”hemestra” och som sätt att arbeta med ar-
betsmarknadsstrategin. Förvaltningen fick betydligt 
färre feriepraktikanter än väntat och konsekvenserna 

blev att en del feriepraktikanter fick flyttas till andra 
verksamheter och att vissa aktiviteter inte kunde ge-
nomföras enligt plan. Det utmanar med korta deadli-
nes och lite tid för planering. Det utmanar också att 
pengar till handledare och tjänster inte finns inom 
ram, vilket gör det svårt att planera långsiktigt. Fe-
riepraktikanterna som tjänstgjort inom förvaltningen 
beskrev hög nöjdhet och meningsfullhet med sina 
tjänster och har påverkat Falköping som samhälle på 
olika sätt.  

Samlad bedömning efter augusti 

Förvaltningen skapar gemenskap och inkludering 
genom sina mötesplatser. Genom samverkan med ci-
vilsamhället utbyts idéer och invånarens möjlighet 
till makt och inflytande ökar. Fysisk aktivitet, 
läsfrämjande insatser, kultur, demokratiskapande, 
historia och identitetsskapande aktiviteter är innehåll 
som verksamheterna präglas av.  

Prognos för måluppfyllelse bedöms som god. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

Falköpings kommun ska vara en bra 
plats att bo, verka och leva på - en 
plats där invånare känner stolthet 
och trygghet 

Nämnden arbetar med besöksmål 
såsom Ekehagens Forntidsby, Oden-
badet och Falbygdens museum och 
lyfter fram Falköpings unika kultur- 
och naturarv. Ekehagens Forntidsby 

ska ha ett starkt varumärke som sätter Falbygden på 
kartan. Verksamheterna strävar efter att besökaren får 
de bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekeha-
gens Forntidsby, Odenbadet eller till någon av kom-
munens naturnära platser.  

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång 
till grönområden, friluftsområden och närheten till 
platser för rörelse. 

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kul-
tur, evenemang och projekt som verktyg för att nå 
målet. 

Styrande politiska majoriteten har identifierat föl-
jande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, 
Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det stra-
tegier som ska fungera som verktyg i arbetet med fo-
kusområdena.  

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 
 
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 
allas rätt att delta prioriteras.  

Strategi från flerårsplan 2022–2024 

Digitaliseringsstrategin 

 

                                                           
2 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

Planerade insatsområden2 

Evenemang ska användas som metod och prioriteras 
i arbetet*. 

Förvaltningen ska prioritera samverkan*. 

I linje med kommunens satsning för ett levande cent-
rum ska konst och kultur utvecklas i central-   orten 
Falköping**. 

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras**. 

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli 
fler***. 

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utveck-
las***. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2022 är: 

 Planera föreningsfestival* 
 Sommarlov** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Uppföljning och analys 

I linje med kommunens satsning för ett levande cent-
rum ska konst och kultur utvecklas i centralorten 
Falköping 

Förvaltningen har fortsatt arbetat för olika målgrup-
pers tillgång till förvaltningens utbud av konst och 
kultur. En bra metod för att tillgängliggöra kulturar-
vet och nå ut till nya målgrupper är genom olika tur-
nerande aktiviteter i centrum. Avdelningen Kulturarv 
har under sommaren arrangerat stadsvandringar i 
centrum samt Vikingatid i Falköping om fynden på 
Köttorget tillsammans med Västgötahird. Aktivite-
terna blir som en förlängning av ordinarie verksamhet 
och levandegör kulturarvet. Prioriteringar kan ibland 
bli svåra att göra när dessa turnerande aktiviteter tar 
tid och resurser från fasta mötesplatser och verksam-
heter. 

Arbetet med stadskärnans utveckling har pågått under 
en längre tid. Närmast har ett skissavtal tecknats med 
en konstnär som i nära samarbete med arkitekterna 
ska tillverka ett konstverk till  
Stora Torgets Lilla Mösseberg. Förslaget ska presen-
teras för en urvalsgrupp bestående av representanter 
från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnads-
avdelningen och park-och gatuavdelningen. I pro-
jektet har ungdomar varit med och stöttat i det kom-
munövergripande arbetet genom att ta fram ett ge-
staltningsförslag över Köttorget som har presenterats 
för styrgruppen. Ett sätt att bjuda in till andra perspek-
tiv och ge ungdomar möjlighet vara med och påverka 
framtida utveckling av stadskärnan.  

Ett annat exempel på en satsning som gjorts för ett 
levande centrum är pågående utredning om lokali-
sering av kulturverksamheter tillsammans med nä-
ringslivsavdelningen, stadsbyggnadsavdelningen och 
fastighetsavdelningen. Både vad det gäller utred-
ningen om lokalisering av kulturverksamheter samt 
ovannämnda arbetet med stadskärnans utveckling 
uppnås god effekt i kommunövergripande processer 
när arbetet är förvaltningsövergripande och personer 
kopplas på utifrån särskild kompetens i vissa delmo-
ment. En utmaning som ses i samverkan är att förvalt-
ningarnas uppdrag inte alltid går i linje med varandra. 
En förutsättning för att samverkan ska lyckas är att 
uppdragen är tydligt formulerade redan i beslutande-
processen. Det skapar större flexibilitet i förhållande 
till varje förvaltnings ordinarie uppdrag. 

 

 

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras 

Digitala hjälpmedel har förmerat besökarnas möjlig-
heter till att ta del av konst, kulturarv och fritidsakti-
viteter och har bidragit till ett attraktivare Falköping 
för både invånare och besökare. En uppdatering av 
skyltar till kommunens fornlämningar gör det möjligt 
att på vissa platser ta del av information både via film, 
högläsning och på andra språk. De som är intresse-
rade av Falköping och Falbygdens historia kan nu-
mera utforska och lära sig mer genom ljudberättelser 
i form av Storyspots antingen genom att lyssna 
hemma eller ta sig till de platser där berättelserna ut-
spelar sig. Genom Sommarportalen har förvaltningen 
i samarbete med turismutvecklingsavdelningen sam-
lat lov- och sommaraktiviteter i ett eget program med 
en egen logga. En effektiv metod som har underlättat 
för besökaren att ta del av de aktiviteter och upplevel-
ser som kommunen erbjuder. 

Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar 
förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Ut-
budet växer och upplevelserna blir mer och förmeras 
i ett samlat Mösseberg. På Ålleberg har tillgänglig-
hetsanpassade leder gjort det möjligt för fler att ta del 
av den vackra naturen. 

Odenbadet har under sommaren haft ett samarbete 
med en foodtruck som förmerat besökarens upple-
velse på badet. Samarbetet har varit väldigt uppskattat 
och underlättat för personalen som kan fokusera på 
sitt primära uppdrag istället för att bemanna kiosk och 
servering. Foodtrucken har fått stor spridning i soci-
ala medier och bidragit till god marknadsföring. 

Med hjälp av projektet Levande bronsålder förmera-
des besökarnas upplevelse på Ekehagens Forntidsby. 
Iklädda bronsålderskläder levandegjorde ferieprakti-
kanter bronsålderboplatsen, med hjälp av aktiviteter 
och mindre dramatiseringar. Besökarna stannade 
länge och uppskattade insatsen. De goda erfarenhet-
erna har öppnat upp för ett nytt sätt att jobba med fe-
riepraktikanter under kommande säsonger som ger 
mervärde både för besökare och praktikant.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2022 

Sommarlov 

I år inledes sommarlovet med en kick-off i form av 
Sommarfesten som arrangerades för första gången. 
Syftet med evenemanget var att skapa ett roligt, tryggt 
och lockande skolavslutning för ungdomar mellan 
14-17 år. Evenemanget blev mycket uppskattat av be-
sökarna och planeringsgruppen hoppas att evene-
manget kan bli återkommande. Tidigare år har många 
alkoholpåverkade ungdomar samlats vid Pankasjön 
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med få trygga vuxna i närheten. En god effekt av eve-
nemanget var att det var färre ungdomar som samla-
des vid Pankasjön och att föräldrar anmälde sig som 
volontärer till evenemanget genom Agera Mera, en 
målgrupp som annars varit svår att nå.  

Genom Tagga Lov har flera gratis sommaraktiviteter 
genomförts runt om i hela kommunen. Under en nio-
veckors period har över 2000 sommarlovsdeltagare 
samlats och genomfört aktiviteter så som våffeldagar, 
cirkusworkshops, dans, pyssel, bad och vattenkrig. 
Avdelningen för Kulturarv genomförde även Arkeo-
logiskola och Geokids vid sammanlagt 8 tillfällen för 
sommarlediga barn. Genom lovverksamheten nås 
barn och föräldrar som är i Falköping på sommaren. 
De har skapat mening för barn och unga och ger en 
identitet till kommunen genom att skapa positiva 
sammanhang. 

Läsglädje är ett projekt i samverkan mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och biblioteket som har på-
gått i tre veckor under sommaren. Syftet är att skapa 
förutsättningar för barn i åldrarna 7–9 år att stärka läs-
ningen under sommarmånaderna, få lustfyllda läs-
stunder – enskilt och tillsammans med andra och bli 
hemmastadda i biblioteksmiljön. Läskunnighet är 
grunden till demokrati då det är en förutsättning för 
att ta del av samhällets information och för att få möj-
lighet att påverka. Därav är ovan beskrivna projekt av 
stor vikt och får dessutom anses vara mycket fram-
gångsrikt.  

Med minskade statsbidrag har nämnden tvingats 
ställa om och genomföra en sommar med mindre me-
del och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genomfö-
ras vilket resulterat i att en mindre målgrupp har nåtts 
än tidigare år. Bland annat har Sommargatan saknats 
av många, då det var en lättillgänglig plats där flera 
olika verksamheter samlades. Feriepraktikanter an-
vändes som ett försök till metod för att utöka utbudet 
under sommaren, men utvärderingen efter projektet 
visar att en del verksamheter förstärks med ferieprak-
tikanter men inte i den mån som var tänkt. Möjlighet-
erna till att bidra med attraktivitet blir väldigt sårbara 
när det bygger på utomstående faktorer som stadsbi-
drag och feriepraktikanter. 

 

 

 

Samlad bedömning efter augusti 

Attraktiviteten ökar i takt med tillgängligheten till 
förvaltningens utbud. Genom att erbjuda digitala al-
ternativ, turnerande aktiviteter och evenemang till-
gängliggörs förvaltningens utbud för fler än de som 
besöker förvaltningen fasta mötesplatser. Prognos för 
måluppfyllelse bedöms som god. 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

Falköping - en drivande aktör 

 

Kultur- och fritidsnämnden stödjer 
kultur-aktörer som driver närings-
verksamhet. Nämndens verksam-
heter arbetar för hög service och gott 
bemötande.  

Styrande politiska majoriteten har 
identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, 
Digitalisering, Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det stra-
tegier som ska fungera som verktyg i arbetet med fo-
kusområdena.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

 

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 
 
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 
allas rätt att delta prioriteras.  

 
Planerade insatsområden3 

Förvaltningen ska prioritera samverkan*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Samlad bedömning efter augusti 

Förvaltningen arbetar för att skapa attraktivitet ge-
nom verksamheternas mötesplatser, utbud och eve-
nemang. När antalet besökare till Falköping ökar 
gynnar det näringsidkare inom olika branscher.  
Många föreningar och aktörer har under sommaren  

 

kommit till Falköping för att arrangera läger inom 
idrotten.  

Målets planerade insatsområden kommer följas upp 
vidare i årsredovisningen, men prognos för målupp-
fyllelse bedöms som god.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

 Verksamheterna är till för kommu-
ninvånarna 

Förvaltningens organisation ger ut-
rymme för medarbetarna att utveckla 
idéer och förändra inom verksamhet-
erna. Medarbetarna, deras omställ-
ningsförmåga, kompetens och kun-
skap är den viktigaste resursen för att 

uppnå optimalt användande av förvaltningens resur-
ser. 

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvali-
tetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet 
ligger till grund för kunskapshöjande insatser som 
förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.  

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinu-
erlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verk-
samheten utvecklar förvaltningens arbete. 

Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata 
medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frå-
gor som rör verksamheterna.   

Styrande politiska majoriteten har identifierat föl-
jande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, 
Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 
strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med 
fokusområdena.  

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett innovativt arbetssätt. 

Där medborgarens behov och förvaltningens för-
nyelse står i centrum. 

Strategi från flerårsplan 2022–2024 

Klimatstrategin 

                                                           
4 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

Planerade insatsområden4 

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimat-
ansvar samt effektivt hushålla med naturens resur-
ser*. 

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbe-
tares deltagande ska förbättra förvaltningens verk-
samheter*. 

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i 
arbetet med Barnkonventionen***. 

Gemensamma aktiviteter för år 2022 är: 

 Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad 
styrning och ledning*. 

 Schyssta killar – utbildning machokultur* 
  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Samlad bedömning efter augusti 

I delårsrapporten per april rapporterades om de in-
satser som gjorts inom områdena miljö- och klimat-
ansvar samt pågående utveckling genom alla medar-
betares deltagande för att förbättra förvaltningens 
verksamheter. I rapporten redovisades också 
Schyssta killar – en utbildning i machokultur som 
genomförts av förvaltningen.  

 

 
Till följd av byte av förvaltningschef togs beslut att 
avvakta med insatsen gällande kunskapshöjande in-
satser inom tillitsbaserad styrning och ledning. På så 
sätt kommer nya förvaltningschefen att vara en del 
av den kunskapshöjande insatsen.  

Målets återstående insatsområden kommer följas 
upp vidare i verksamhetsredovisningen, men pro-
gnos för måluppfyllelse bedöms som god.
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala organisationen från kommunfullmäktiges vis-
ion till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och re-
sultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 
analys av resultat. Kommunen har initierat och påbör-
jat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-sam 
struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsik-
tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 
samt skapa förutsättningar för en hel-hetsbild och 
ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-
nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-
dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 
på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 
och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdoku-
ment och effekter av olika insatser. Syftet är att få en 
så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur 
kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika 
kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 
måluppfyllelse följt av identifierade utveckling som-
råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat 
och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband 
med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovis-
ning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial 
två och helårsredovisning.  

Nämndens styrkedja 
Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergri-
pande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern 
kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersoner-
nas arbete ska anpassas utifrån redovisning till poli-
tiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrpro-
cesser gällande planering och uppföljning så sker all-
tid genomgång av detta på styr- och ledgruppen som 
består av avdelningschefer, strateger och stab.  

Internkontroll har tagits fram tillsammans med 
medarbetare i olika avdelningar samt nämndens po-
litiker. 

Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans 
med medarbetare enligt “kugghjulsmodellen” under 
året. Controller och strateg genomför måluppfölj-
ning med avdelningarna och dess medarbetare en 
gång per år. På detta sätt skapas tydligt målfokus 
och den röda tråden inom förvaltningen stärks. 
Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till 
den samlade bedömningen och senare utvecklingen 
inom förvaltningen. Löpande under året träffar av-
delningschefer ekonom för uppföljning av budget. 
Utöver detta genomförs både uppföljning och pla-
nering av mål och ekonomi i styr- och ledgruppen. 
Arbetsprocessen för uppföljning genererar ständiga 
förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. 
Sättet att mötas i större grupp stärker förvaltningens 
samverkan och förståelse internt.  

För att öka kännedomen om varandras ansvarsom-
råden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmö-
ten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 
bjuds in att delta i framtagandet av verksamhetspla-
nen för kommande år och uppföljning av verksam-
hetsplanen för innevarande år. Ambitionen med 
denna metod är att öka samverkan mellan avdel-
ningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens och 
idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom 
förvaltningen.  

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger 
tillgängliga för medarbetarna på Falnet och inform-
ation om detta mejlas till samtliga medarbetare när 
det är aktuellt.
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Verksamhetsuppföljning  
 
Förväntad utveckling 
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån kultur- 
och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 
som inte lärt sig simma, föreningar som minskat verk-
samhet och färre ungdomar som varit fysiskt aktiva, 
läsförståelse som minskar när ytor mellan biblioteka-
rier och invånare blir färre, kulturarv och kultur som 
inte upplevs när scener och verksamheter inte får vara 
öppna och tillgängliga. Det kommer vara avgörande 
för kultur- och fritidsnämnden att kompensera för 
detta i flera år framöver. 
 
Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 
landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolk-
ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kultur- 
och fritidsnämnden. Samtidigt som det oroliga 
världsläget och kriget i Ukraina leder till ökade kost-
nader på bland annat drivmedel, elpriser och livsme-
del. I värsta fall leder utvecklingen till att personer 
sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, vilket utökar 
skulden ytterligare.  
 
 

 
 

 

Viktigt för nämnden är att ställa om och anpassa sig 
efter de nya förutsättningarna som råder. Bland annat 
genom den pågående utredningen om framtidens stöd 
och bidrag till civilsamhället för att kultur- och fri-
tidsnämnden ska kunna möta det nya sättet att enga-
gera sig och vara aktiv i lokalsamhället. Utredning om 
lokalisering av kulturverksamheter i centrum är en 
annan viktig del för att skapa en attraktiv kulturmö-
tesplats i Falköpings centrum där verksamheterna 
museum, samlingar, bibliotek och konstverksamhet 
genom en utrymmeseffektiv samlokalisering ges 
möjlighet att utvecklas samt förmera stadskärnan ge-
nom kultur.  
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Personaluppföljning  

 

Uppföljning av nämndens 
personalplanering 
Utfallet för augusti 2022 visar ett högre årsarbetaran-
tal i förhållande till budget. Årsarbetarantalet påver-
kas starkt av säsongsvariationer inom kultur- och fri-
tidsförvaltningens verksamheter. Det finns en högre 
personalstyrka under somrarna på grund av timan-
ställningar på badet samt öppen ungdomsverksamhet 
som dessutom har aktiviteter under skolloven. Inom 
kulturverksamheten finns det perioder under vår och 
höst för skolverksamhet och därutöver turism under 
sommaren, vilket genererar perioder som präglas av 
en högre personalnärvaro. Fritid har en vintersäsong 
som kräver en högre personalstyrka beroende på vä-
derförhållande för snöläggning av skidspår. En stor 
del av förvaltningens säsongspåverkan ligger inom 
perioden januari till augusti.  

Personalstyrkan har även påverkats av en vakans som 
uppstod i mars när dåvarande förvaltningschef slu-
tade. En ny förvaltningschef har rekryterats och bör-
jade i augusti. En pensionsavgång inom administrat-
ionen återbesättes med ny medarbetare under juni och 
nyrekrytering av ungdomskonsulent på öppen ung-
domsverksamhet gjordes vid årets början. En ny 

nämndsekreterare rekryterades och började under 
sommaren. Inom fritid har en vaktmästare rekryterats 
till slalombacken mösseberg.  

Sjukfrånvaro 

Från slutet av förra året, med pik i januari i år, var det 
en period med ökad sjukfrånvaron med koppling till 
covid-19 pandemin. Vilket även påverkade antalet 
frånvarodagar för vård av barn (VAB). Jämfört med 
augusti 2021 syns en aningen högre sjukfrånvaro för 
årets period januari till augusti, dock präglas statisti-
ken i tabellen av den höga sjukfrånvaron under janu-
ari månad.  

Förväntad utveckling 
Prognostiserat är att en pensionsavgång kommer att 
ske under hösten.  

Inom fritid påbörjas en ny verksamhet som leder till 
att nya tjänster måste tillsättas. Nyanställningarna på-
börjas under gällande höst och beräknas just nu uppgå 
till 2 nya tjänster, dessa tjänster är inte budgeterade 
för under året 2022.  

  

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER JULI  
UTFALL 2022 

PER JULI 
BUDGET 

2022 
PROGNOS 

2022 
PROGNOS-

AVVK 

Årsarbetare 75,67 76,32 74,1 76 2

Pensionsavgångar 0 1 2,0 2 0

Rekryteringar 1 3 1,0 3 2

Frånvaro Jan - Aug 2021 Jan - Aug 2022 
Jämförelse 
2021-2022 

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av
tillgängliga ordinarie arbetstid %
  Totalt 6,5% 7,7% -1,2%
  Kvinnor 7,4% 8,7% -1,3%
  Män 3,7% 4,8% -1,1%
  Varav över 60 dagar 33,6% 33,8% -0,2%
      -29 år 6,5% 7,6% -1,1%
  30-49 år 6,2% 7,3% -1,1%
  50 år - 6,7% 8,2% -1,5%

Andel arbetstagare som inte har 68,1% 65,1% 3,0%
någon sjukfrånvaro alls

Andel arbetstagare med 1-5 17,8% 17,8% 0,0%
sjukfrånvarodagar
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Ekonomiska förutsättningar 
 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 

Nämndens budgetram 1 januari 

Nämndens budgetram enligt verksamhetsplanen för 
år 2022 uppgår till -72 mnkr. 

Samtliga nämnder har ett omställningskrav om en 
(1) procent av föregående års budgetram. Omställ-
ningen för nämnden uppgår till 0,6 mnkr. Riktade 
medel för förstärkt arbete med områdesbaserad ut-
veckling i kommunen ingår i budgetramen med -1,0 
mnkr. En nyhet för året är att kostnadsökning för  nya 
löneavtal ingår i nämndens ram. Årets löneavtal har 
tidigare budgeterats i en central lönepott under kom-
munstyrelsen. För året ingår preliminärt -0,7 mnkr 
för nio månader utifrån prisindex för kommunal 
verksamhet (2,2 %). 

Justeringar 

Tre beslut finns som påverkar nämndens budget-
ram. Beslutet i kommunfullmäktiges § 11 avser för-
ändrade internhyror och städkostnader där det bland 
annat ingår minskade hyror för uppsagda samlings- 
lokaler. Beslutet i kommunstyrelsens § 55 avser  be-
viljade strategiska utvecklingsmedel för pro-
jekt ”Sommarlov 2022” (-0,6 mnkr) och pro-
jekt ”Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats 
för Falköpings invånare att vara aktiva och att trivas 
på” (-1 mnkr) som nämnden ansökt om. Beslut i 
kommunstyrelsens § 98 avser justering av den preli-
minära ramen för löneökning. Efter justeringar upp-
går nämndens budgetram till -72,9 mnkr. 

Riktade medel i flerårsplan 
Nämnden har fått -1 mnkr för arbetet med områdes-
baserad utveckling. För att skapa förutsättningar för 
social hållbarhet i hela kommunen måste det ske ge-
nom samverkan. I det områdesbaserade arbetet vill 

förvaltningen därför skapa ett nära samarbete med 
andra kommunala förvaltningar, boende och olika 
lokala aktörer inom områdena Vartofta, Kinnarp, 
Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings tätort 
med fokus på Dotorp. Insatserna syftar till att öka det 
lokala engagemanget och människors eget delta-
gande för att stärka områdets upplevda trygghet, de-
mokrati samt rätten till meningsfull verksamhet som 
inkluderar och stärker de prosociala krafterna i om-
rådet. 

Förväntad utveckling 
Medel från annan finansiering uppgår till cirka 1 
mnkr. Statsbidrag erhålls från Statens kulturråd och 
verket för innovationssystem (Vinnova). Projektme-
del fås även från Skaraborgs Kommunalförbund för 
ett metodutvecklingsprojekt där samtliga skara-
borgskommuner deltar. Kostnader för projektens ge-
nomförande balanseras mot bidragens storlek. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
Sedan början av februari påverkas förvaltningen inte 
längre av restriktionerna på grund av covid-19. 
Verksamheter som är intäktsberoende har sett att be-
sökarna har återvänt och förhoppningen är att det ska 
vara bestående fram till slutet av året. 

Den allmänna prisökningen orsakad av oron i världs-
läget påverkar förvaltningen, där prisutvecklingen på 
el, drivmedel, livsmedel och kemiska produkter hit-
tills har uppmärksammats. Synligt för gällande delå-
ret är de ökade livsmedelskostnaderna som uppstår i 
verksamheterna, däremot är det ännu svårt att full-
ständigt överblicka nivån av de effekter som prisök-
ningarna kan medföra.  

 

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022
BUDGET  

KF § 11 KS § 50 KS § 98 
GÄLLANDE 

BUDGET 

Verksamhetsområden

Stab & strategi -13 291 12,0 -590 513 -13 356

Kultur -15 995 65,0 -290 -16 220

Fritid -42 714 663,0 -1 000 -352 -43 403

SUMMA BUDGET -72 000 740 -1 590 -129 -72 979
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Ekonomiskarapporter 

Resultatrapport 

 

Utfall 
Nämndens utfall per augusti uppgår till -46 mnkr och 
utgör 63% av årets budget. 

Covid-19 pandemins restriktioner upphörde i början 
av februari vilket innebär att per augusti 2022 har 
verksamheterna till stor del inte präglats av begräns-
ningar och restriktioner likt tidigare år. Öppettiderna 
och restriktionerna på badet, idrottshallar och Ekeha-
gens forntidsby m.m. försvann och har längre inga be-
gränsningar.  

Flera av nämndens verksamheter är säsongsanknutna 
vilket gör att förbrukningen inte är helt linjär under 
året, detta återspeglas vid delåren. För badet finns 
högsäsongen under sommaren, för kulturverksam-
heten återfinns den bland annat under våren med skol-
verksamheten och för fritid ligger en högre aktivitet 
under vintern. Effekten av de säsongsbundna aktivi-
terna syns under delåret augusti. Verksamheterna när-
mar sig ett normaltillstånd i besöksantal och även i 
intäkterna.  

Den allmänna prisökningen orsakad av oron i omvärl-
den har till viss del påverkat förvaltningen där de 
ökade livsmedelskostnaderna är påtagliga. Liksom 
hos flera av kommunens förvaltningar, var sjukfrån-
varon hög i början av året på grund av covid-19. Sta-
tens ersättning för höga sjukkostnader ersatte cirka 
65% av kostnaderna från december till mars.  

Av de extra medel som erhållits för strategiska ut-
vecklingsprojekt har endast en mindre del förbrukats. 
I interna intäkter ingår hållbarhetsutskottets bidrag till 
Familjelördag för hela året då den inte är möjlig att 
periodisera. 

Prognos 
Prognosen för årets utfall uppgår till -73,1 mnkr och 
visar en avvikelse om -0,2 mnkr. 

Prognosavvikelserna är i huvudsak knutna till en ökad 
personalkostnad. I badverksamheten tillsattes extra 
personal  ur ett arbetsmiljöperspektiv för att bibehålla 
en säker och bra badverksamhet, både ur gästperspek-
tiv och medarbetarperspektiv. Extra personalen be-
räknas uppnå en ökad personalkostnad om 0,2 mnkr. 
I fritidverksamheten tillkommer en ny verksamhet 
som är i uppstart, denna verksamhet för med sig fler-
talet anställningar av nya tjänster vilket det inte finns 
budgeterat för under 2022, detta medför en beräknad 
ökad personalkostnad om 0,3 mnkr. Till viss del mot-
verkas budgetavvikelsen avseende personalkostna-
derna av vakansen innan den nya förvaltningschefen 
tillträdde. 

Avvikelserna är även knutna till bidragsmedel från 
Statens kulturråd för Stärkta bibliotek och litteratur-
inköp samt från Skaraborgs kommunalförbund för ett 
projekt om metoder för utvärdering av kulturutbudets 
effekter som bedrivs tillsammans med samtliga kom-
muner i Skaraborg. 

I prognosen ingår inte eventuella effekter av prisök-
ningarna orsakade av oron i omvärlden då effekterna 
är osäkra och svåra att överblicka i nuläget.  

Åtgärder för att nå balans 
Några åtgärder för att nå balans planeras inte i detta 
läge då det främst är bundet till den nystartade verk-
samheten under fritid som inte är budgeterad för un-
der 2022.  

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 4 571 7 254 6 465 9 697 9 697 0

Statsbidrag 2 166 1 594 957 1 435 2 425 990

Övriga intäkter 1 329 2 079 1 845 2 768 2 768 0

Interna intäkter 1 586 1 604 1 097 1 645 1 645 0

Summa intäkter 9 652 12 531 10 363 15 545 16 535 990

Kostnader

Personalkostnader -27 549 -28 815 -28 932 -43 536 -43 876 -340
Verksamhetskostnader -12 893 -11 833 -12 407 -18 611 -19 461 -850
Kapitalkostnader -2 005 -1 832 -2 081 -3 121 -3 121 0
Interna kostnader -16 826 -16 141 -15 504 -23 256 -23 256 0

Summa kostnader -59 272 -58 621 -58 924 -88 524 -89 714 -1 190

NÄMNDENS RESULTAT -49 620 -46 090 -48 561 -72 979 -73 179 -200
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Verksamhetsrapport 

 

Stab & strategi 
Utfallet per augusti uppgår till 63% av budget. Inklu-
derat i budget är hela förvaltningens lönepott om 0,7 
mnkr som avser nya löneavtal från april månad samt 
fördelningen av lönepotten om 0,129 mnkr. Statlig 
ersättning för höga sjukfrånvarokostnader ingår med 
0,14 mnkr. En ny förvaltningschef har rekryterats 
och tillträdde under augusti månad. Personalkostna-
derna minskade under en period som en effekt av va-
kansen som uppkom då tidigare förvaltningschef slu-
tade i mars. Vakansen och sjukfrånvarobidraget syn-
liggörs med ett överskott på 0,3 mnkr hos Stab & 
strategi. Cirka 60% av medlen för det strategiskt ut-
vecklingsprojekt ”Sommarlov 2022” har förbrukats.  

Kultur 
I området ingår bibliotek och kulturarv. 
Hos biblioteket syns inga avvikelser som kan leda 
till budgetavvikelser, medlen om 0,6 mnkr från Sta-
tens kulturråd för litteraturinköp och Stärkta biblio-
teks läsfrämjandeprojekt prognostiseras att de för-
brukas.  

Hos kulturverksamheten syns fortfarande en viss av-
saknad av besöksantal och därmed intäkterna för hur 
det var innan pandemin. På Ekehagen har intresset 
för bokningar till vårens skolverksamhet varit bra 
vilket har speglat sig i besöksantalet som har skett 
fram till augusti månad. Ekehagen börjar se ett till-
baka flöde av besöksantalet jämfört med hur det var 
innan restriktionerna men inte i samma omfång. Det 
finns fortfarande en avsaknad av besöksantal i jäm-
förelse med ett normalår. Serveringen märker av 
ökade livsmedelspriser och har därmed sett en 
mindre ökning av livsmedelskostnaderna, detta 
speglas som en utmaning för ambitioner som följer 
av kommunens miljö/-klimatmål. Prognosen för kul-
turarvsverksamhet, med Ekhagens Forntidsby och 
Falbygdens museum är att nuläget ger förutsätt-
ningar för en ekonomi i balans.  

 

 

 

 

Fritid 
I området ingår bad, fritid och öppen ungdomsverksamhet. 
Badet är fortsatt åter i full verksamhet efter att re-
striktionerna hävdes. En arbetsmiljörelaterad per-
sonalförstärkning under vissa perioder har inneburit 
att personalbudgeten överskrids för att bibehålla en 
bra arbetsmiljö. Därför görs bedömningen att utfallet 
för året kan bli 0,2 mnkr högre än budget. 

Inom fritidsområdet påverkades vintersäsongen av 
det höga elpriset. Halluthyrningen ser bra ut och ar-
rangemang har gett extra hyresintäkter. 52 % av bud-
geten för föreningsstöden har utbetalats, förväntat är 
att föreningsstöden till fullo kommer att utbetalas. 
Under hösten påverkas även fritidsområdet av upp-
starten av en ny verksamhet, slalombacken mösse-
berg, som kräver att nyanställningar görs för nya 
tjänster. Vilket inte finns budgeterat för i budget-
2022. Med personaltillskottet görs bedömningen att 
utfallet för året kan bli 0,3 mnkr högre än budget. 

Öppen ungdomsverksamhets förbrukning varierar 
under året med extra personal under sommar och 
skollov. Nuvarande förbrukning ligger på 58 % av 
budget. Strategiska utvecklingsmedel om 1,0 mnkr 
för satsning på Dotorpsområdet ingår i budgeten, 
varav enbart en mindre del av medlena har använts, 
om cirka 22%, på grund av projektet bland annat inte 
startade förens i mars månad. Förväntat är att ut-
vecklingsmedlen kommer att användas till fullo. 
Prognos för året är att resultatet ligger inom budget. 

Strategiska utvecklingsmedel 
De tillfälliga strategiska utvecklingsmedlen nämn-
den tilldelats för två projekt uppgår till -1,6 mnkr. 
Budget har fördelats till verksamhetsområde Stab & 
strategi samt öppen ungdomsverksamhet inom Fri-
tid. I tabellen visas kostnaderna för perioden, be-
dömningen är att projekten håller sig inom budget.

Strategiska 
utvecklingsprojekt (tkr) 

Verksamhet 
Utfall     

2022-08 
Budget     

2022 
Prognos 

Avvik-
else 

Sommarlov 2022 Stab.. -352 -590 -590 0

Dotorp - Socialt hållbar och 
attraktiv plats …. Fritid -216 -1 000 -1 000 0

Summa -568 -1 590 -1 590 0

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Stab & strategi -7 857 -8 084 -8 883 -13 356 -13 056 300

Kultur -10 800 -10 522 -10 781 -16 220 -16 220 0

Fritid -30 963 -27 484 -28 896 -43 403 -43 903 -500

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -49 620 -46 090 -48 561 -72 979 -73 179 -200
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Investeringsrapport 
 

 

Per augusti 2022 uppgår nuvarande inköp till -0,42 
mnkr av nämndens investeringsbudget på -1,6 mnkr.  

De gjorda inköpen avser bland annat inventarieinköp 
till öppen ungdomsverksamhet och administration 
samt inköp av nya skyltar till Ekehagens forntidsby. 
Inköp till djurparken samt frisbeegolfen på Mösse-
berg har även skett. Innan sommaren skedde inköp av 
konst.  

Plan finns för inköp under resten av året i nivå med 
budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier kultur / fritid -186 -400 -400 0

Inventarier idrottshallar 0 -400 -400 0

Inventarier mm Platå -187 -700 -700 0

Konstinköp -51 -100 -100 0

Summa Investeringar -423 -1 600 -1 600 0

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid x)

Summa Investeringar 0 0 0 0
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokali-
seringarna för stadsbiblioteket i Falköping, Falbyg-
dens museum samt museets samlingar på Aristo med 
syfte att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lo-
kalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 
under år 2022. 

Arbete med utredning 
En arbetsgrupp bestående av bibliotekschef, musei-
chef, fastighetschef, kulturstrateg och lokalstrateg 
arbetar med utredningen som utöver uppdraget i 
flerårsplanen även tar utgångspunkt i arbetet med ut-
vecklingen av stadskärnan.  

Utredningen fokuserar kring tre alternativ; 

- En flytt av hela huvudbiblioteket och hela musei-
verksamheten från sina nuvarande platser till 
stadskärnan samt möjligheten att kombinera 
dessa med den publika konstverksamhet som ut-
förs av tre föreningar med kommunalt stöd,  

- en flytt av hela museiverksamheten från sin nu-
varande plats till stadskärnan och kombinera 
denna med konstverksamheterna,  

- en flytt av hela museiverksamheten från sin nu-
varande plats till stadskärnan samt skapandet av 
en biblioteksfilial i stadskärnan i kombination 
med konstverksamheterna.   

Inom utredningen läggs ett antal förslag fram gäl-
lande lokalisering av museets föremålssamling. Ut-
redningen informeras i kultur- och fritidsnämnden i 
november 2022 för slutgiltig rapport till kommunsty-
relsen i januari 2023. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten
 

Sammanfattning av 
verksamhetsrapport 
Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka 
till någon form av normalitet. Besöksnivåerna på 
samtliga verksamheter har ökat i jämförelse med 
samma tidpunkt förra året och planerade aktiviteter 
kan återigen genomföras. Under sommaren har för-
valtningen erbjudit aktiviteter, evenemang och mö-
tesplatser runt om hela kommunen.  

Nya metoder som tagits fram under pandemin behö-
ver fortsätta att användas när de är ett bättre alterna-
tiv än tidigare arbetsmetoder.   

De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 
återspeglas i arbetet mot målen och förutsättningarna 
för måluppfyllelse är god. 

Av de extra medel som erhållits för strategiska ut-
vecklingsprojekt har endast en mindre del förbru-
kats. Förstärkt personalresurs på badet, som ger upp-
hov till budgetavvikelse, motverkas bland annat av 
vakansen som uppstod innan den nya förvaltnings-
chefen tillträdde under augusti månad samt av statlig 
ersättning för sjukfrånvaro. En budgetavvikelse 
kopplat till personalkostnader uppstår inom fritids-
verksamheten på grund av en nystartad verksamhet, 
slalombacken Mösseberg. Denna personalkostnad 
finns inte budgeterat för i budget 2022. Andra pro-
gnosavvikelser är i huvudsak knutna till de projekt 
som bedrivs med finansiering via statsbidrag eller 
från andra aktörer.  

Prognosen visar en avvikelse på 0,2 mnkr vilket här-
stammar från den nystartade verksamheten inom fri-
tid. Med avvikelsen görs det i nuläget en bedömning 
om att nämndens ekonomi är i balans.  

 

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Inte aktuellt i nuläget då prognostiserad avvikelse 
härstammar från nytillkomna personalkostnader som 
inte är budgeterade för på grund av ny verksamhet.  

Återkoppling till 
nämnd/kommunfullmäktige 
Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka 
till någon form av normalitet. Planerade aktiviteter 
kan genomföras och förutsättningarna för målupp-
fyllelse är god. Avvikelsen som uppstår härstammar 
från den nya verksamheten som inom fritidsverk-
samheten som avser slalombacken Mösseberg vilket 
kräver att nyanställningar görs. I utfallet för perso-
naluppföljningen återfinns en nyanställning och un-
der hösten tillkommer ytterligare två, samtliga kopp-
las till den nya verksamheten. Dessa nyanställningar 
skapar en avvikelse i nuvarande års budget (2022) då 
den nya verksamheten och dess nyanställningar inte 
är budgeterade för. 
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§ 54 Dnr 2021/00042 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

Sammanfattning 
Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka till någon form av 
normalitet. Besöksnivåerna på samtliga verksamheter har ökat i jämförelse 
med samma tidpunkt förra året och planerade aktiviteter kan genomföras. 
Under sommaren har förvaltningen erbjudit aktiviteter, evenemang och 
mötesplatser runt om hela kommunen. Prognosen för årets utfall uppgår till -
73,1 mnkr och visar en avvikelse om -0,2 mnkr. Prognosavvikelserna är i 
huvudsak knutna till en ökad personalkostnad kopplat till övertagandet av 
slalombacken Mösseberg från Kommunstyrelsen. 

De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot 
målen och förutsättningarna för måluppfyllelse är god. 

Bakgrund 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-07 

Verksamhetsrapport för kultur- och fritidsnämnden per den 31 augusti 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2022/00256 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 
Tekniska nämndens beslut 
1   Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska nämndens 

verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

2   Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att ta eventuell befarad 
avvikelse i kommunens bokslut. 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 31 
augusti 2022 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 
Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning för tekniska nämnden 
avseende ekonomi och målarbete, inklusive målbedömning, efter åtta 
månader av år 2022. Den ekonomiska uppföljningen avser både drift och 
investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört 
med årets budget.  

Då tekniska nämndens arbetsutskott tog beslut om verksamhetsrapporten per 
den 31 augusti (§ 51/2022) var inte målbedömning av de fyra målen med. 
Rapporten har nu kompletterats med målbedömningen. 

Delårsresultatet för januari till augusti är - 121,1 miljoner kronor vilket är 
64,6 % av den totala budgeten för nämndens skattefinansierade del. VA-
avdelningen redovisar ett delårsresultat på - 0,5 miljoner kronor och 
biogasen visar ett resultat på - 3,2 miljoner kronor. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigsläget i Ukraina och 
omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 
verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 
stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 
Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt. 

Prognosen för 2022 visar ett underskott på -10,6 miljoner kronor för den 
skattefinansierade verksamheten. Underskottet beror främst på ökade 
kostnadsnivåer. Enbart mediakostnaderna för kommunens fastigheter 
prognostiseras till -10,0 miljoner kronor. Med anledning av underskottet 
skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för 
redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

VA-avdelningen prognostiserar ett underskott om -1,6 miljoner kronor 
främst beroende av kostnadsnivåökningar även här.  

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,5 miljoner kronor. Detta 
beror på kostnadsnivåökningar men även att personalkostnaderna är högre än 
budgeterat.  

För återställning av deponin har 8,2 miljoner kronor tagits i anspråk under 
januari till augusti. För resterande del av året prognostiseras att ytterligare 
fem miljoner kommer att förbrukas.  
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Budgeterade investeringsmedel för skattefinansierade investeringar är 180,6 
miljoner kronor, under perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 
använts.  

För re- och löpande investeringar är budgeten 62 miljoner kronor, prognosen 
är att 54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2022. De fleråriga 
investeringsprojekten har en budget på 118,6 miljoner kronor, projekten 
pågår över tid och redovisas projektvis i rapporten med en prognos för hela 
projektet över flera år. Förvaltningen prognostiserar med att under år 2022 
förbruka 100,0 miljoner för de fleråriga skattefinansierade investeringarna. 

VA-avdelningen har under perioden januari till augusti förbrukat 12,0 
miljoner kronor av de 44,3 miljoner kronor som är budgeterade för 
investeringar. VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 28,5 miljoner 
kronor prognostiseras att förbrukas och av budgeteten för de fleråriga VA-
investeringarna prognostiseras 12,3 miljoner kronor att förbrukas år 2022. 

Tekniska nämndens verksamheter har bäring mot kommunfullmäktiges alla 
fyra mål i olika hög grad. En uppskattning av måluppfyllelsen efter årets 
första åtta månader ska göras utifrån skalan; Mindre god, Godtagbar, God 
och Mycket god. 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping (mål 1) är 
förvaltningen med och bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både 
inomhus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil. För 
förvaltningen är en god kommunikation med invånarna av stor betydelse och 
förvaltningen har hittat flera olika sätt att få och ge information. 
Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till god. 

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (mål 2) är även här 
infrastrukturen viktig samt olika miljöers utformning. Förvaltningen arbetar 
för hållbara alternativ och en stor del av detta mål är arbetet för ett fossilfritt 
Falköping år 2030. Arbeten är påbörjade men då det ofta handlar om relativt 
stora insatser över tid har inga större effekter av detta kunnat redovisas ännu. 
Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till god. 

Förvaltningens bidrag till att skapa förutsättningar för ett näringsliv som 
utvecklas (mål 3) är att skapa infrastruktur för att möjliggöra företags-
etableringar. På denna punkt kan konstateras att förvaltningen är klar med all 
grundläggande infrastruktur i tid för att företagens olika etableringar ska 
kunna startas på utsatt tid enligt plan. Förvaltningen är även duktig på att 
arbeta för att främja lokal medverkan i olika upphandlingar. Sammantaget 
bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till mycket god. 

Under målet att kommunens organisation ska vara utvecklande och 
förnyande med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) sker ett om-
fattande arbete. Förvaltningen arbetar aktivt på flera plan för att säkra sin 
kompetensförsörjning. Förvaltningen arbetar även aktivt med att skapa bra 
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strukturer, nätverk, en bra arbetsmiljö samt att ge utvecklingsmöjligheter för 
sin personal, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för att personal vill 
stanna kvar på sina tjänster. Ny teknik implementeras och utvecklas ständigt 
för att effektivisera, förenkla och förbättra olika delar av förvaltningens 
processer och verksamheter. Miljömedvetandet är högt och höga krav ställs i 
våra upphandlingar. Samarbete och processer mellan olika professioner 
främjas och ökar i omfattning, både inom förvaltningen, mellan förvaltningar 
men även med externa parter. Allt i syfte att hitta bra processer och 
strukturer för en utvecklande- och effektivare verksamhet till gagn för 
kommunens invånare. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för 
detta mål till mycket god. 

Förvaltningens bedömning är att med anledning av stora kostnadsnivå-
ökningar på bland annat el och drivmedel med mera så ser förvaltningen 
svårigheten att inhämta den kostnadsökning som nu råder. De åtgärder som 
förvaltningen realistiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom alla verk-
samheter inom förvaltningen för att minska kostnaderna. Med anledning av 
det befarade underskottet skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till 
kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 
Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder i verksamhetsrapporten. Vid ett 
eventuellt genomförande av åtgärderna, kommer det att innebära sänkt 
kvalitét på avdelningarnas uppdrag. Tekniska nämnden föreslås därför att 
föreslå kommunstyrelsen att ta eventuell befarad avvikelse i kommunens 
bokslut.  

Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottet § 51/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-27, 
version 2 till nämnd 

 Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti, version 2 till 
nämnd 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, version 1 till 
au 

 Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti, version 1 till 
au 

Yrkanden 
Vanja Wallemyr (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag version 2.     

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag version 2 
respektive arbetsutskottets förslag och finner att tekniska nämden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Monica Busk, controller 
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Inledning
Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-
lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-
bitioner samspelar med de resurser som kommunen 
avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten 
ska även fungera som ett underlag till eventuella 
verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 
mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 
utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 
nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-
drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 
utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 
verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 
kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 
samband med kommunens gemensamma uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Nämndens ambition är att förvaltningen ska upple-
vas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska 
arbeta med medarbetarskap och ledarskap som byg-
ger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckl-
ing. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö av-
seende lokaler, maskiner och redskap. All personal 
erbjuds heltidsanställning. 

Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den 
verksamhet och de ärenden som påverkar barn och 
unga. 

SKATTEFINANSIERAT 

Park/Gata 
Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens 
allmänna platsmark som gator, parker och torg samt 
att företräda kommunen som väghållare och vara an-
svarig för frågor knutna till trafiklagar och trafiksä-
kerhet på kommunens gator. 

Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger 
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 
förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens 
ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Avdel-
ningen ansvarar för att genomföra kommunens 
mark- och exploateringsinvesteringar vid an-lägg-
ning på allmänplats mark. Avdelningen ansvarar för 
kommunens operativa del av kollektivtrafik-arbetet. 

Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höst-
marknad, bidragsgivning för enskilda vägar och be-
lysningsföreningar samt ansvarar för kommunens 
transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även 
yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 
samt transporter inom kost och avfallsåtervinning 
från fastighet. 

Kost 
Tillagning och servering av måltider till förskola, 
skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och 
ordinärt boende. 

Fastighet 
Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kom-
munens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll 
och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt 
verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-
tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansva-
rar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- 
och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksam-
het.  

Städ 
Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 
där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Övrig verksamhet 
Kansli med gemensam administration, nämndarbete, 
reception/växel och administration av borgerlig vig-
sel.  

Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten 
som verkställs av kommunförbundet Avfall & åter-
vinning Skaraborg (A&ÅS). 

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt 
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ord-
förande, sekreterare och kansliservice. Rådet är ett 
organ för samråd och information mellan kommunen 
och företrädare för de handikappades riksorganisat-
ioner inom kommunen. 

TAXEFINANSIERAT 

VA-avdelning 
Huvuduppdrag är att uppfylla de krav som finns på 
VA-huvudmannen enligt Lagen om allmänna vatten-
tjänster (LAV). I praktiken betyder det leverans av 
dricksvatten, samt omhändertagande av spillvatten 
och dagvatten för normal hushållsanvändning inom 
beslutat verksamhetsområde för VA. Förutom upp-
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drag enligt LAV, utför VA-avdelningen drift av bio-
gasanläggning, samt försörjer andra aktörer och för-
eningar med kommunalt VA som finns utanför kom-
munal huvudmannaskap (brandvatten, industrier, 
föreningar). 

Biogas 
Behandling av matavfall genom rötning för att pro-
ducera biogas för uppgradering till fordons gas. Ef-

terbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbätt-
ringsmedel som återförs i kretsloppet. 
 

Organisation 
Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter fi-
nansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som 
är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor. 
Biogasen finansieras i dagsläget av både externa in-
täkter och skattekollektivet. 

 

 

 

 

Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan 
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kom-
munstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med Av-
fall och återvinning Skaraborg (A&ÅS), Miljösam-
verkan östra Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs 
vatten. 

Kommunal verksamhet via privata 
utförare 
Inom park/gata avdelningen finns det avtal om att 
utföra kommunal verksamhet inom områdena: 

 Vinterväghållning i Falköpings ytterområ-
den, avtal finns med Carlgrens Entrepre-
nad och transport AB, Josefssons gräv i 
Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odens-
berg AB samt några mindre firmor.  

 Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med 
Marcbro AB.  

 Avtal med Falbygdens energi AB om drift 
av offentlig belysning.
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Viktiga händelser för resultat och ekono-
misk ställning
Omvärldsförändringar som påverkat 
verksamheten 
 

Park/Gata 
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-
passningar har stor påverkan på park/gatas verksam-
heter. Framförallt har bränslepriserna stigit kraftigt 
men även byggmaterial och halkbekämpningsflis. 
Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider 
påverkats negativt. 

Kost 
Effekterna av pandemin i termer av ett svikande an-
tal serverade måltider ser ut att plana ut beroende på 
att barn och elever återvänder till förskola och skola.  
Antalet serverade portioner har ökat under 2022. 
Fram till och med augusti är ökningen ca 13 000 
portioner fler än under samma period under 2021.  

Kostavdelningens ekonomi drabbas hårt av världslä-
get då livsmedelspriserna avsevärt stiger.  

Prishöjningar som kom i halvårsskiftet har vi ännu 
inte hunnit stämma av hur de påverkar ekonomin 
med ett oförändrat köpmönster. Sedan tidigare pro-
gnostiserar avdelningen för en prishöjning med 20% 
för livsmedel och den prognosen förefaller kunna 
stämma. 

Det finnas också en risk för att vissa livsmedel inte 
kommer att kunna levereras.  

Leverantörerna har  möjlighet att göra ytterligare en 
prishöjning i månadsskiftet september – oktober. 

Fastighet 
Material-, media- samt drivmedelspriser har ökat 
kraftigt under första kvartalet 2022 på grund av 
bland annat händelseutvecklingen i Ukraina.  

Under hösten kommer implementering av nytt sy-
stem för fastighetsförvaltare att införas i syfte att på 
ett tydligt sätt visualisera underhållsskulden samt 
verktyg för underhållsplanering. 

VA-avdelning 
Kriget i Ukraina påverkar omvärlden och förändrar 
förutsättningarna även i Sverige. Länsstyrelsen har 
redan i december annonserat en möjlig brist på klo-
ridbaserade kemikalier som används vid vatten- och 
avloppsrening. Än råder det inte någon brist men 

priserna på alla kemikalier stiger och flera leverantö-
rer har annonserat om prishöjningar. Höjning på 
vissa kemikalier som t.ex. svavelsyra har ökat med 
cirka 30% under 2022. De ökande elpriser påverkar 
avdelningens kostnader negativt. 

Upprustning av det civila samhället för att bättre 
klara av kris och krig påverkar VA avdelningen. Av-
delningen arbetar med att rusta upp gamla vattentäk-
ter samt upprätta en nöd- och reservvattenplan som 
stöd i kris. Planen ska vara färdigt i oktober 2023. 

Under våren har avdelningen tagit fram säkerhets-
skyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen är lagstad-
gad (enligt säkerhetsskyddslagen 2018:585). 

Avdelningen har också påbörjat med uppdatering av 
risk- och sårbarhetsanalys. Den beräknas vara färdig 
vid årsskiftet 2022/2023. 

Biogas 
Konkurrensen om matavfall och andra rötbara sub-
strat är fortsatt hög vilket påverkar verksamhetens 
lönsamhet negativt Gödselpriserna har ökat med sti-
gande råvarupriser vilket medfört ökad efterfrågan 
på biogödsel. Arbete med att certifiera biogödsel en-
ligt SPCR 120 är färdigt och nu väntas det på certifi-
kat.  

Säkring av substrat och avsättning av gasen är två 
stora ekonomiska förutsättningar för en ekonomisk 
hållbar biogasanläggning. 

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 
 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen vilket går att utläsa både genom 
ikonerna i början av varje mål men också i den lö-
pande måltexten.  

Tekniska nämnden arbetar mot alla fyra målen. 
Nämndens arbete med de globala målen enligt 
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Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska 
processerna inom förvaltningen. Nedan beskrivs 
några exempel på detta. 

Kostavdelningen har fortsatt fokus på de klimatlöf-
ten som kommunen avgett inom ramen för ”Agenda 
2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Målet för det klimatavtryck som den inköpta mäng-
den livsmedel avger är uppnått, men det krävs fort-
satt arbete då förståelsen för de åtgärder som vidta-
gits är lågt, främst inom skolans verksamhet. 

Visionen är 100 % nöjda matgäster! 

Att arbeta med matsvinnet kräver också ett utökat 
samarbete och dialog med de verksamheter som 
kostavdelningen servar med måltider. 

Kommunens val att delta i Världsnaturfondens akti-
vitet ” One planet city challenge” där temat för år 
2021 0ch 2022 är ”Mat inom planetens gränser”.  
Kostavdelningen tillsammans med barn- och utbild-
ningsförvaltningen och miljöstrategen var tänkta att 
ha ett gemensamt projekt men detta fick tyvärr läg-
gas ned då samarbetspartner inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen saknades. 

Verksamheten har gott stöd i flerårsplanen där det 
tydligt framgår att kostavdelningen ska föregå med 
gott exempel och fatta modiga beslut. 

Städavdelningen tar dagligen hand om avfall från 
verksamheterna. En förutsättning för cirkulär eko-
nomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende när 
varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar 
bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet 
sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt är viktigt för att 
kommunen ska minska sin volym av osorterade so-
por.  

Inom avdelningen minimeras användning av kemi-
kalier, impregnering görs för städklara moppar/du-
kar och kemikaliefria metoder används där möjlighet 
finns. 

Tecknade avtal av städkemikalier och material är ett 
viktigt instrument för att minska kommunens nega-
tiva miljöpåverkan. Städavdelningens transporter 
samordnas genom aktuella beställningsrutiner. 

 

 

 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Park/Gata 
Park/gata har upphandlat ett flertal ramavtal som är 
centrala för verksamheten, detta är på områden 
såsom vinterväghållning, entreprenadarbeten mark, 
lastbilstransport och asfalt. Efter utvärdering visar 
det sig att priserna stigit i förhållande till omvärldens 
utveckling men framförallt entreprenader för vinter-
väghållning har stigit väsentligt.  

Utfallet kommer få en stor påverkan med ökande 
kostnader för både drift- och investering.  

Kost 
Under våren har kostavdelningen varit ute och utbil-
dat omsorgspersonalen inom särskilt boende i kom-
munen. Utbildningen har haft fokus på näringsbehov 
hos äldre. Avdelningen kommer att bistå särskilda 
boenden med specifikt näringsrika mellanmål för att 
upprätthålla en bra nutritionsnivå hos de boende. 

En kökschef och verksamhetens biträdande kostchef 
har valt att lämna verksamheten. Detta har föranlett 
en intern diskussion om hur verksamheten ska orga-
niseras för att bli mer effektiv men ändå kunna nå 
sina mål. 

Ny organisation gäller från den 1 september med en 
omfördelning av ansvarsområden och arbetsuppgif-
ter inom gruppen ledning och administration. 
I stället för de båda ledningsfunktionerna kommer 
avdelningen att rekrytera två kockar för att ytterli-
gare stärka den resurs som har funktionen av att er-
sätta ordinarie medarbetare som av den ena eller 
andra anledningen inte är i tjänst. 

Fastighet 
Nya ramupphandlingar har börjat gälla för hant-
verkstjänster samt konsulttjänster. Projekten fortsät-
ter enligt plan men slutpriser påverkas kopplat till 
händelseutvecklingen i omvärlden. 

Internhyror för 2023 är överlämnade till budgetbe-
redningen. 

Under hösten 2021 genomfördes lekplatsbesikt-
ningar på kommunens skolor och förskolor. Detta 
har resulterat i ett omfattande arbete med att både 
iordningställa akuta fel men även att skapa en lång-
siktig underhållsplan för lekplatserna.  

Skyddsrumsåtgärder fortsätter enligt plan. Under 
första tertialen har en rensning genomförts på 17 av 
de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för. 
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Städ 
Det så kallade ”pilotprojekt” där Kultur- och fritids-
förvaltningen har städansvaret för idrottshallar har 
utvärderats. Städansvaret är från och med 2023 inte 
städavdelningens uppdrag. Samverkan kommer ske 
genom underhållsbesiktning/städkvalitétskontroll 
och kunskapsförmedling. 

VA-avdelning 
Under våren upphandlades en konsult som ska 
hjälpa till med att ta fram en nöd- och reservvatten-
plan. Kommunen har sökt och fått bidrag från läns-
styrelsen för genomförande av planen. Planen ska 
vara färdigt i oktober 2023.  

Arbete med informationssäkerhet och säkerhets-
skyddsanalys på avdelningen pågår. Riskanalys av-
seende elbortfall är under framtagande.  

En läckdrabbad matarledning till Kinnarp har delvis 
renoverats under våren. Ledningen låg i dåliga 
markförhållanden och rostangreppen var betydliga 
vilket innebar att 500 meter av ledningen byttes ut. 
Nya vattenmätarbrunnar med flödes- och tryckmät-
ning installerades, vilket underlättar övervakning av 
dricksvattennätet. 

Arbetet med pumpning av spillvatten från Kättil-
storp via Vartofta till Falköping är i slutfasen. Under 
våren byggdes en ny pumpstation mellan Vartofta 
och Kättilstorp som togs i drift i somras. Nu pumpas 
nästan all spillvatten från Kättilstorp via Vartofta till 
Falköping.  

På avdelningen har ett energioptimineringsprojekt 
utförts genom läcksökning av tryckluftssystemet för 
att spara på energi. Renovering av biologisk rening 
(linje med aktivslam) pågår. Detta kommer att bidra 
till både energieffektivisering och minskade elkost-
nader samt bättre reduktion av kväve i reningspro-
cessen. 

I somras blev utredningen om vägar till hållbara vat-
tentjänsten klar och det har landat i nya förändringar 
i lagen om allmänna vattentjänster. I lagen kommer 
att införas krav på kommuner på vattentjänstplaner. 
Kommunerna också får möjlighet, att under vissa 
förutsättningar, överlåta till fastighetsägare att ordna 
egna lösningar, även i samlad bebyggelse. Det ger 
kommuner flexibilitet när det gäller utredningar 
huruvida ett område ska ingå i verksamhetsområde 
för vattentjänster eller inte. Dessa lägre krav gäller 
dock bara nya beslut om verksamhetsområde, inte 
fastigheter som redan finns i befintligt verksamhets-
område. Där gäller samma hårda krav att alla ska an-
slutas till kommunalt VA. 

Krav på vattentjänstplan innebär att kommunen 
måste ta fram en plan senast 2023-12-31. Planen ska 
beslutas av kommunfullmäktige och ska innehålla 
kommunens långsiktiga bedömning av behovet av 
nya verksamhetsområden. Enligt propositionen be-
höver planen sträcka sig över en period på 12 år.  

I den nya lagen finns även krav på kommunen att ta 
fram förslag på åtgärder som behöver vidtas för att 
VA anläggningen ska fungera vid en ökad belastning 
som uppkommer vid skyfall. VA anläggningen i 
propositionen är vidare begrepp än dagvattenanlägg-
ningar och det innebär att kommunen behöver se 
över vad som sker vid kraftig nederbörd och hur kan 
vattnet ledas bort ytledes till översvämningszoner 
istället för att leda allt till rörledningar. Detta behö-
ver hanteras i samhällsplaneringen.  

Biogas 
Avtalet med Göteborg Energi om leverans av rågas 
för uppgradering till fordonsgas har upphört från den 
10 januari och uppgraderingsanläggningen har över-
gått i kommunens ägo. Förändringen innebär att 
kommunen tecknat avtal med Fordonsgas Sverige 
om leverans av uppgraderad biogas. Ekonomiskt 
medför det högre ersättning för biogasen samt att 
hela produktionsstödet från Energimyndigheten be-
talas ut till verksamheten och slipper delas mellan 
rågasproduktion och ägare av uppgraderingen. 

Biogasgruppen som leds av kommundirektör träffas 
ungefär varannan vecka. Arbetet i biogasgruppen be-
handlar frågor om anskaffande av substrat, effektivi-
sering av anläggningen och framtida avsättning för 
biogas.  

Under hösten arbete kommer att  fokusera på att 
lägga anbud på kommande upphandling om matav-
fall som AÅS genomför. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 
 

Det är människorna som skapar ett hållbart 
samhälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas tillsammans 
med kommuninvånarna. Medborgardialog är av 
central betydelse i kommunens arbete med de över-
gripande målen och mot visionen. 

En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda 
livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 
leva och bo på. 

Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas 
genom möten mellan människor och när relationer 
byggs. 

 

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunikat-
ionsaktiviteter varje år för att öka dialogen med 
medborgarna. 

Aktiviteter: 

Park/Gata är delaktiga i projektet för ett tryggare 
Ranten samt arbetet med att utveckla Dotorpsområ-
det för ett bättre föreningsliv. Trafikstrategin har 
kommunicerats flera gånger med allmänheten under 
årets två första tertial och kommer att beslutas un-
der slutet av detta år. För stadskärneprojektet har 
det varit kommunikationsaktiviteter riktade både till 
allmänheten och riktade målgrupper.  

Kostavdelningen har i januari träffat representanter 
för Falköpings lokalförening av Rädda Barnen, en 
grupp som nu har fokus på skola/elevhälsa. Föru-
tom detta för kostavdelningen dialog med medbor-
garna via sociala medier.  

VA-avdelningen hade under april kommunens In-
stagram-konto i en vecka. Arbetet med att uppda-
tera hemsidan pågår där sidor med information om 
avlopp och dricksvatten har strukturerats upp för att 
underlätta navigeringen. Två nya informationssidor 
har skapats, en för fettavskiljare och en för oljeav-
skiljare. Kommunikationsavdelningen har hjälpt till 
att ta fram broschyrer för dessa som kan delas ut till 
berörda fastighetsägare och företagare.  

VA avdelningen har även skapat en ny informat-
ionstabell om provtagningar som görs på dricksvat-
ten med länkar till livsmedelshemsida för varje pa-
rameter. https://www.falkoping.se/bygga--bo/vat-
ten-och-avlopp/dricksvatten. 

Dessutom finns VA-avdelningen tillgänglig via sin 
kundtjänst som har öppet måndag-torsdag mellan 
kl. 7-16. 

Fastighetsavdelningen har framför allt en indirekt 
dialog med medborgarna via dialogen med verk-
samheterna, som hyr kommunens lokaler och som 
har den direkta kontakten med medborgarna. Via 
tidningsartiklar och radio har avdelningen informe-
rat lite gällande de åtgärder som planeras att ge-
nomföras på lekplatser kopplade till skolor och för-
skolor och varför de genomförs. 

 

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyan-
läggs eller förnyas i större omfattning 

Aktiviteter: 

Fastighetsavdelningen meddelar att inga nya lek-
platser har anlagts under första kvartalet 2022, däre-
mot har flera åtgärder genomförts i syfte att skapa 
trygga och säkra lekplatser. Vid varje om- och ny-
byggnation har fastighetsavdelningen en dialog 
med verksamheten, som när barnen är små många 
gånger får företräda barnens intressen.  

Park/Gata har inte byggt eller planerat någon lek-
plats under årets två första tertial. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 
insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 
om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för 
att kommunen ska växa och utvecklas 

 

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt 
och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och 
lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion påver-
kar hälsa och miljö. 
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Aktiviteter: 

Kostavdelningen föregår, genom skolmåltiderna, 
med gott exempel till folkhälsa genom att systema-
tiskt servera måltider som främjar en god och jäm-
lik hälsa. 

 

Utöver ovanstående delmål:  

Aktiviteter: 

Arbete med att skapa säkra skolmiljöer är ett på-
gående arbete. Fastighetsavdelningen har haft dia-
log med barn- och utbildningsförvaltningen gäl-
lande högstadium centrum och vilka åtgärder som 
är lämpliga för att skapa social hållbarhet där. Ar-
bete med att genomföra dessa åtgärder pågår nu. 
Åtgärderna avser mindre ombyggnationer och un-
der hösten kommer nya moduler att placeras ut för 
att minska trångboddhet och öka möjlighet till med 
vuxen inblandning. 

 

Motivering till målbedömning: 
Förvaltningen hittar nya vägar för kommunikation 
och försöker vara lyhörda. Förvaltningen har haft 
kommunikationsaktiviteter riktade både till allmän-
heten och till riktade målgrupper. Förvaltningenhar 
använt sig av Instagram och andra sociala medier 
samt förbättrat hemsidor.  

Målbedömning 

 

 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, 
verka och leva på - en plats där medborgarna kän-
ner stolthet 

En god boendemiljö med tillgång till fina naturvär-
den och attraktiva miljöer ökar Falköpings kom-
muns attraktionskraft. Kommunen ska därför vara i 
framkant och i ständig rörelse och samtidigt för-
stärka det som är unikt för Falköping. Kommunen 
vinner på att samverka, skapa nätverk och mötes-
platser för att åstadkomma detta. 

 

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgäng-
liga ytor för rekreation i kommunen. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har tagit fram en ny blomsterplan inför 
2022 och den har verkställts under denna sommar. 
Blomsterplanen syftar till att ha ett gemensamt ge-
staltningsuttryck som kan varieras från år till år och 
den innebär ett nytt sätt att skapa en större attrakt-

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

X
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ionskraft med attraktiva miljöer för invånare. Bloms-
terplanen har till uppdrag att skapa gestaltade mil-
jöer i Falköping såväl som övriga tätorter i kommu-
nen. Under denna sommar har riktade insatser mot 
yttertätorterna gjorts med bland annat utsättning av 
blomsterträd. 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta 
för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 
därmed göra det offentliga rummet till en nära, 
trygg och inspirerande miljö med mötesplatser.. 

 

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som 
kan fungera som naturliga mötesplatser. 

Aktiviteter: 

För Park/Gata fortsätter arbetet med att ta fram en ny 
grönstrukturplan. En konsult har upphandlats som 
under sommaren genomfört en inventering av alla 
ytor som ingår i planen. En annan konsult har fått 
uppdraget att skriva den nya grönstrukturplanen som 
beräknas vara klar i slutet av året. 

 

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader 
sköts med framförhållning för att säkerställa en bra 
livslängd och trevliga fungerande lokaler över tid. 

Aktiviteter: 

Vid projekteringar av nya byggnader är fastighets-
förvaltare och driftschef med för att lämna syn-
punkter på materialval och olika lösningar för att 
fastigheten ska kunna skötas på ett bra sätt över tid 
och säkerställa bra lokaler till de olika verksamhet-
erna. 

För det befintliga fastighetsbeståndet arbetar fastig-
hetsförvaltarna aktivt med rullande femårsplaner för 
det planerade underhållet med samma syfte. Förval-
tarna håller nu på med implementering av nytt verk-
samhetssystem som syftar till att på ett tydligare sätt 
visualisera underhållsskulden. 

Lokalgrupperna arbetar aktivt med att se vilka behov 
som verksamheterna har framöver på både kort och 
lång sikt i syfte med att få till en effektiv användning 
av våra lokaler. 

Städavdelningen fortsätter att delta i processer vid 
om- och nybyggnationer så att städrum och städcen-
traler byggs och utformas för att beakta lokalvårdar-
nas arbetsmiljö. Även val av mattor, utformning av 

entréer m.m. är att beakta, då det påverkar den fram-
tida städningen i lokalerna och dess kostnad. Städav-
delningen arbetar långsiktigt för en bra städning av 
lokalytor för att bibehålla bra livslängd på slitytor 
etc. 

 

En hållbar kommun med goda kommunikationer 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas yt-
terligare genom fortsatta satsningar på utveckling 
av infrastruktur. 

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan 
och skapa ett hållbart energisystem som bygger på 
lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med 
hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en 
fossilfri kommun år 2030. 

Delmål: att trygga färdvägar för gångtrafikanter och 
cyklister ska främjas. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har under första tertialen 2022 startat ett 
projekt för att skapa trygga gång och cykelvägar till 
Mössebergsskolan. Detta arbete är nu klart och följs 
nu upp med ytterligare projekt längsmed Danska 
vägen och en ombyggnation av Bestorprondellen 

 

Delmål: att kommunens byggnader ska konverte-
ras/byggas om till fossilfri uppvärmning 

Aktiviteter: 

Fastighetsavdelningen arbetar aktivt med att konver-
tera om kommunens byggnader vid varje projekt. 
Idag har fastighetsavdelningen konverterat över 90% 
av kommunens fastigheter till fossilfri uppvärmning. 
Endast nio fastigheter återstår att åtgärda. Under vå-
ren har avdelningen börjat titta på lösningar för Gud-
hemsskolan, Odensbergsskolan och Katarinagården. 
En lösning för Odensberg pågår, klart våren 2023. 

 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark 
ska konverteras till fossilfri drivning 

Aktiviteter: 

Förvaltningen tittar på en lösning med övergång till 
HVO-drivna fordon och investeringar i laddstolpar. 

Park/Gata har inte vidtagit några åtgärder under 
första tertialen 2022. Detta då arbetet innebär att 
många beslut måste fattas initialt då nödvändig in-
frastruktur saknas i form av till exempel laddstolpar. 



 

10 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 

Beslut om finansiering saknas för finansiera inköp 
av fordonen, anläggandet av laddstolpar samt even-
tuella merkostnader i driften. 

Fastighetsavdelningen påtalar att den största delen 
av avdelningens fordon går idag på bensin och die-
sel. En liten del går på biogas. Avdelningen arbetar 
för att konvertera fordonsflottan löpande i syfte att 
uppnå målet.  

VA-avdelningens fordonsflotta består av arbetsfor-
don som idag går på bensin eller diesel samt två per-
sonbilar som går på gas/bensin. 

Både fastighetsavdelningen och VA-avdelningen ef-
terfrågar och avvaktar bearbetning av konkreta krav 
vid upphandling och leasing av fordon i enlighet 
med kommunens klimatstrategi. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra 
bostäder  

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-
gandet och medborgarnas kvalitativa värden ska 
sättas i fokus i skapandet av attraktiva stads- och 
landsbygdsmiljöer. Att ha en bostad i en väl funge-
rande boendemiljö ökar möjligheterna att klara 
andra delar såsom utbildning, arbete och fritid. 

För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kom-
munen ta vara på samspelet mellan stad och land. 
Landsbygdens värden i form av naturskönt boende, 
företagande, rekreativa kvaliteter och ekosystem-
tjänster ska samspela med de olika tätorternas ser-
vice, handel och kommunikationsmöjligheter. Natu-
rens värden, den biologiska mångfalden och resur-
ser skapar en levande landsbygd när de tas tillvara 
och utvecklas. 

 

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar 
verka för att skapa fungerande boendemiljöer avse-
ende infrastruktur och utomhusmiljö. 

Aktiviteter: 

Det nya bostadsområdet på Fåraberget, etapp 2B, 
som påbörjades under 2021 av Park/Gata har under 
våren färdigställts vad det gäller infrastrukturen. Det 
som återstår är asfaltläggning som kommer att ske 
under året. Etappen innehåller ca 40 småhustomter, 
flerbostadshus och en förskola. Majoriteten av tom-
terna är nu redo för försäljning. 

VA-avdelningen har fått LONA bidrag för att bygga 
nya våtmarker i Vartofta. Våtmarken ska hantera 
dagvatten från Vartofta samhälle och är en del av 

projektet med reinvestering av VA-nät samt upprust-
ning av samhället inför förändrat klimat. 

Delmål: att ta tillvara matavfall samt restprodukter 
från jordbruket, för att skapa biogödsel och biogas 
för att värna miljön och människors hälsa samt bidra 
till en levande landsbygd. 

Aktiviteter: 

Biogasanläggningen tar emot och behandlar matav-
fall från Falköping, Skara, Vara, Herrljunga och 
Vårgårda därutöver rötas matavfallsslurry från Göte-
borgsområdet. Utöver matavfall rötas flytgödsel 
samt fettavskiljarslam och restprodukter från sprit-
tillverkning. Biogödseln är godkänd som EU-ekolo-
giskt gödselmedel och avsätts till lantbruket. 

Biogödseln ska certifieras enligt SPCR120. I juni 
genomfördes en revision av certifieringsorganet 
RISE som mynnade ut i några få mindre avvikelser. 
Kvalitetsmanualen har blivit godkänd. Det som 
kvarstår är att verksamheten efterlever och imple-
menterar de fastställda rutiner som har tagits fram, 
vilket innebär ett kontinuerligt arbete i hela styrked-
jan, från KS till tjänstemän och driftpersonal inom 
Samhällsbyggnadsförvaltning/VA. 

Biogasgruppen som leds av kommundirektören träf-
fas varannan vecka för att prata om framtiden av bi-
ogas, utreda möjligheter till avsättning av gas samt 
bevaka upphandlingen som Avfall & Återvinning i 
Skaraborg (AÅS) kommer att göra under hösten. 

 

Utöver ovanstående delmål 

Aktiviteter: 

Kostavdelningen arbetar aktivt med att minska de 
mängder av matavfall som vi levererar till biogasan-
läggningen, även om målet för själva anläggningen 
är att samla in mer. 

Motivering till målbedömning: 
Ny blomsterplan har tagits fram och börjat imple-
menteras. Arbetet med grönstrukturplanen fortskri-
der enligt plan. Ett nytt underhållsprogram för fas-
tigheter har införskaffats för att ytterligare stärka 
kvalitén på våra fastigheter över tid. När det gäller 
fossilfritt finns en hel del att göra framöver. Uppdra-
get är nytt och arbete har påbörjats för att klara mål-
sättningen. 

Målbedömning 
Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en 
kreativ och drivande kommun som skapar goda för-
utsättningar för nya företag, nya etableringar och 
befintliga företag. 

Förvaltningen har även en ambition att försöka bi-
dra till en utveckling av näringar inom den gröna 
sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhets-
frågor. 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar före-
tagens möjlighet att delta i upphandlingar  

Aktiviteter: 

Park/Gata har haft informationsmöten gällande 
upphandlingar inom asfalt, lastbilstransporter, vin-
terväghållning, markentreprenader och grus. Avtal 
har tecknats under andra tertialen. 

VA-avdelningen har genomfört upphandling av 
markarbeten i tillsammans med Park/Gata. Avdel-
ningen genomför dessutom upphandling av VA ar-
beten. Lokala dialogmöten genomfördes förra året 
inför denna upphandling. Även upphandling av be-
vakningstjänster på skyddsobjekt håller på att ge-
nomföras. 

Fastighetsavdelningen har under årets första kvartal 
tecknat nya ramavtalsupphandlingar för handverks-
tjänster samt konsulttjänster inom arkitektur. In-
formationsmöten inför dessa upphandlingar hölls 
under 2021. Under hösten kommer upphandling 
runt elmateriel tillsammans med andra kommuner 
att initieras. 

Kostavdelningen har i samarbete med kommunens 
landsbygdsutvecklare och näringslivschef, arbetat 
aktivt för att kunna sluta avtal med lokala livsme-
delsföretagare, för att främja deras förutsättningar 
till utveckling. Under denna period har mejerivaror 
upphandlats och avtal tecknats med lokal leveran-
tör. 

Infrastruktur som möjliggör etableringar  

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 
vid västra stambanan och en god infrastruktur som 

ska användas och utvecklas för att stärka Falkö-
pings attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för 
logistikutveckling, nyetableringar och stärker be-
fintligt näringsliv. En infrastruktur med hög ambit-
ionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.  

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt 
utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller 
gator, gång- och cykelbanor, ledningsnät för vatten 
och avlopp samt Marjarp. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har under året startat ett projekt i form av 
utbyggnad av Sikagårdsgatan på Fåraberget för att 
skapa nya möjlighet till nya etableringar. Här ska 
det finnas tomter redo för försäljning under våren 
2023. Även projektet vid Bredängsgatan i Stenstorp 
med syfte att skapa infrastruktur för att kunna sälja 
nya industritomter är klart och möjliggör därmed 
för nya etableringar i Stenstorp. Vid Marjarp har en 
upphandling påbörjas av överlämningsbangård samt 
dryport-spår 5. 

VA-avdelningen har kontinuerliga reinvesteringar i 
Va-nätet. Under våren har dricksvattenledningen till 
Kinnarp renoverats, ca 500 m har bytts ut. Led-
ningen var läckdrabbad med många rostangrepp.  

Under våren har den nya pumpstationen i Vartofta-
Åsaka byggts som ska pumpa spillvatten mellan 
Kättilstorp och Vartofta. Detta är en del av projektet 
med att pumpa spillvatten från Kättilstorp via 
Vartofta till Falköping. Projektet beräknas vara 
klart under hösten 2022. 

Motivering till målbedömning: 
Förvaltningen blir klara i tid med all grundläggande 
infrastruktur för att företagens etableringar ska 
kunna startas enligt plan. Dessa jobb har alltid hög 
prioritet då förseningar annars kan bli kostsamma 
för berörda företag. 

Förvaltningen är aktiv för att inkludera lokala före-
tag i nya upphandlingar på olika vis. Lokala aktörer 
har blivit kontrakterade. 

Målbedömning 
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

Verksamheterna är till för kommuninvånarna 

Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. 
Förvaltningens alla verksamheter och varje medar-
betare bidrar till en god kvalitet genom att alla be-
handlas lika och rättvist och att relationerna kän-
netecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemö-
tande  

Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda förut-
sättningar för att utveckla och tillhandahålla ser-
vice och tjänster med hög kvalitet och bra bemö-
tande, som utgår från helheten och förenklar varda-
gen för medborgarna 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på 
vad förvaltningens kunder önskar och hur nöjda de 
är med förvaltningen. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har deltagit i en brukarundersök-
ning ”Kritik på teknik”, som genomförts av SKR, 
under första tertialen 2022. Resultatet kom precis 
före semestrarna och har ännu inte hunnit analyse-
rats. 

För ett par år sedan genomförde fastighetsavdel-
ningen en kundundersökning som avdelningen nu 
arbetar utifrån. Dialoger genomförs kontinuerligt på 
lokalgruppsmöten i syfte att fånga synpunkter och 
önskemål i ett tidigt skede. Lokalgruppsmötena är 
utan tvekan den största kontaktytan för att fånga 
upp åsikter och önskemål. 

Städavdelningen arbetar genom samverkan med 
verksamhetsansvariga. Det sker genom kontakter, 
besök direkt på plats samt städråd. Under årets inle-
dande månader har städråd hållits på ett antal för-
skolor. Framåt planeras städråd på äldreboenden då 
det under pandemin inte varit aktuellt för besök på 
plats. 

Kostavdelningen arbetar för att utöka samarbetet 
med ”kund”-förvaltningarna som avdelningen ser-
var med mat/måltider. Avdelningen bidrar med sin 
kompetens i fortbildningssammanhang och strävar 
efter att skolmåltiden ska utnyttjas som ett pedago-
giskt verktyg. 

VA-avdelningen har en kundtjänst som är öppen 
fyra dagar i veckan och som är en personlig väg in 
för våra abonnenter och medborgare att ta kontakt 
med VA-avdelningen. Här fångas många syn-
punkter in som bearbetas på olika sätt inom avdel-
ningen. 

I somras uppmärksammandes VA avdelningen som 
bäst på tillgänglighet i en stor artikel i branschens 
största tidning Cirkulation. Tidningen gjorde en test 
med wallraffa metod (anonymt) bland 15 kommu-
ner. I undersökningen fanns bl.a. Malmö, Linkö-
ping, Sundsvall, Danderyd, Essunga mm. Tid-
ningen mailade kommunen med olika abonnentfrå-
gor, ringde upp kundtjänsten på VA och till slut le-
tade de på hemsidan efter uppgifter. 

Tidningen kom till slutsats att Falköping var bäst i 
test. Det tog bara 40 sekunder för tidningen att hitta 
rätt kontaktväg i organisationen, 26 minuter att få 
ett utförlig och bra svar på frågan via e-mail som 
uppenbarligen inte var ett inkopierat standardsvar, 
ingen väntetid i telefon när man ringde kundtjäns-
ten och inga problem att få namn och telefonnum-
mer på VA kunniga för tekniska frågor. 

 

En lärande och utvecklande verksamhet  

En lärande och utvecklande verksamhet bygger på 
flera delar. 

En stor bit i detta är att kunna rekrytera kvalifice-
rad personal till olika arbetsuppgifter samt att 
kunna behålla befintlig kompetent personal. 
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Delmål: att samarbete med kommuninterna och ex-
terna utbildare ska finnas för att på så sätt säker-
ställa att personer utbildas med de spets- och bredd-
kompetenser som behövs nu och framöver inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktiviteter: 

Förvaltningen har som vanligt tagit emot ett relativt 
stort antal sommarpraktikanter. Förhoppningsvis 
skapar dessa praktikplatser intresse hos några av de 
unga att vidareutbilda sig inom något av förvalt-
ningens arbetsområden/professioner.  

Förvaltningen tar dessutom emot andra praktikanter 
både interna och externa. Aktuellt just nu är till ex-
empel att städavdelningen i samarbete med AME 
tillhandahåller fem platser för Connect 2.0 samt 
två ”extra tjänster”. Dessutom finns en återkom-
mande extern yrkesutbildning inom lokalvård där 3-
4 studenter gör sin praktik hos städavdelningen un-
der fyra veckor åt gången.  

Fastighetsavdelningen kommer under hösten att ha 
personer på yrkespraktik till blivande fastighetsskö-
tare via en yrkeshögskola.  

Kostavdelningen har under året tagit emot som-
marpraktikanter, lärlingar och studerande på kock-
utbildning  

Förvaltningen har i samarbete med KOF tagit fram 
en ny organisation i enlighet med arbetsmarknads-
strategin där de båda förvaltningarna gemensamt 
kommer att anställa en arbetsledare för att arbets-
leda cirka 20 personer i arbetsmarknadsåtgärder 
inom enklare ”gröna jobb” såsom röjning av leder, 
grönyteskötsel och ogräsbekämpning. 

 

Delmål: att säkerställa att relevant kompetensut-
veckling för all personal erbjuds kontinuerligt. 

Aktiviteter: 

Förvaltningen har genomgående dialog mellan 
närmsta chef och personal där man diskuterar olika 
möjligheter till kompetensutveckling. Kompetens-
utveckling tas upp vid varje utvecklingssamtal och 
diskuteras även vid varje avdelnings APT. Kommu-
nens interna utbildningskalender innehåller ett bra 
utbud av utbildningsmöjligheter som dessutom 

                                                           
1 De så kallade Ö9-kommunerna är: Falköping, 
Skövde, Tibro, Mariestad, Töreboda, Gullspång, 
Hjo, Tidaholm och Karlsborg. 

kompletteras med relevanta externa utbildningar ef-
ter behov.  

Till hösten planeras för grundutbildning lokalvård 
med möjlighet till PRYL -certifiering för berörda 
lokalvårdare. Under våren avslutades den digitala 
utbildning i yrkessvenska för lokalvårdare som star-
tade hösten 2021. 

Fortbildning till alla medarbetare inom kostavdel-
ningen ställs till förfogande både genom inspiration 
internt inom avdelningen men också med hjälp av 
externa aktörer. 

VA-avdelningen har under våren haft ett antal pro-
cessmöten för att ge driftpersonalen på reningsver-
ken möjlighet att ställa frågor och lyfta problem 
kopplat till processen i anläggningarna. Driftcon-
troller och IT-ingenjör har vid varje tillfälle fördju-
pat sig i specifika processdelar för att ge driftperso-
nalen ökad kunskap och förståelse för processens 
komplexitet. Mötena är ett resultat av utbildningsin-
satser som gjorts för att utbilda och utveckla perso-
nal inom verksamheten, speciellt med tanke på att 
nya drifttekniker har nyanställts under året. 

Nya medarbetare på VA-avdelningen har gått intro-
duktionskurs för nyanställda. Under mars har VA-
avdelningen bjudit in HR-avdelningen för att hålla 
medarbetarutbildning till all personal. VA-chefen 
och driftchefen gick på intern arbetsmiljöutbildning 
med Ö91-kommunerna ( digitalt). Det är en del av 
arbetsmiljöarbetet på avdelningen. Personalen utbil-
das ständigt, genom olika kurser men även genom 
utvalda mindre studiebesök och samarbete med 
andra kommuner. 

I början av juni gjorde VA avdelningen resa till 
Stockholms Vatten där vi besökte Karl XII pump-
station samt Stockholms Vattens VA lager. Det var 
en givande och uppskattad resa. 

Under hösten har VA avdelningen bokat två efter-
middagar med HR avdelningen där vi ska med all 
personal prata värdegrunder, mål och kultur på ar-
betsplatsen. 

Fastighetsavdelningen ska under hösten genomföra 
en utbildning i hjärt-, lungräddning. (HLR) 
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Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med tillits-
baserat ledarskap och arbetar för en god arbetsmiljö 
som leder till att personalen trivs och vill vara kvar 
inom förvaltningen. 

Aktiviteter: Förvaltningen arbetar för att skapa 
tydliga ansvarsområden och många kontaktytor för 
dialog mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbets-
flöden. Eventuella problem hanteras när de dyker 
upp. Detta skapar en trygg arbetssituation. 

Fyra avdelningar (Park/Gata-, kost-, städ- och VA-
avdelningen) har numera grupper för LOkal SAM-
verkan (LOSAM). Arbetsmiljöfrågor lyfts i olika 
sammanhang, på APT-möten, LOSAM och både 
fysiska och psykiska skyddsronder.  

Fastighetsavdelningen arbetar med en tydlig struk-
tur som grundar sig i stort ansvar och förtroende för 
varandra. Avstämningar genomförs vid APT-möten 
och efter behov. 

Genom städavdelningens olika städråd skapas dia-
log med verksamheterna och det tillsammans med 
arbetet med det nära ledarskapet skapas förutsätt-
ningar som bidrar till en god arbetsmiljö. De olika 
städgruppernas kompetenser och intresse för olika 
arbetsuppgifter fångas upp av arbetsledarna och an-
vänds på bästa sätt för ökad trivsel och resultat.  

 

En annan del är att förvaltningen ska ha ett lång-
siktigt perspektiv på sina verksamheter i syfte att 
skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som tar 
miljö- och klimatansvar för att göra ett så litet kli-
matavtryck som möjligt. 

 

Delmål: att optimera de system och processer för-
valtningen har i förvaltningens verksamheter på ett 
så bra sätt som möjligt för att bli så ändamålsenliga 
som möjligt. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har under våren tagit fram ett nytt egen-
kontrollprogram för entreprenadarbeten i egen regi. 
Detta syftar till att de förhållningssätt som beskrivs 
i den ”Tekniska handboken” efterlevs och kan kon-
trolleras.  

Vid lokalgruppsmötena med olika verksamheter 
stämmer fastighetsavdelningen av vilka behov som 
finns. Avdelningen har även avsatta medel i syfte 
att kunna åtgärda de behov som finns i syfte att 

skapa ändamålsenliga lokaler. Det nya verksam-
hetssystemet ska visa på vilka behov som finns nu 
och vad som kommer framöver. 

För städavdelningen är klimat- och miljöarbete ett 
fokusområde på arbetsplatsträffar under året, detta 
handlar om hur städavdelningen sorterar eget avfall 
(inte verksamheternas, det ansvarar de själva för). 
Avdelningen fokuserar även på arbetsmiljön kring 
handintensivt arbete för att minska risken för för-
slitningsskador och en arbetsgrupp kommer att 
delta i en riskbedömning. 

Ett arbete har påbörjats med att till verksamheterna 
mer tydliggöra vad de har för städnivåer och fre-
kvenser i sina olika lokaler. Arbetet ska resultera i 
att nya städavtal upprättas. 

Städavdelningen utför kvalitativ städning och perio-
diskt rengöring vilket är viktig för att inte få för-
sämrade arbetsmiljöer och ökat slitage av kommu-
nens fastigheter. Långsiktig hållbarhet nås med 
medarbetare som har utbildning och kunskap inom 
professionen.  

Kostavdelningen genomför systematisk uppföljning 
av de klimatavtryck avdelningen gör genom sin ser-
vering av måltider med olika komponenter. 

Under våren har VA-avdelningen utfört läck-
sökning på tryckluftssystemet vid reningsverket för 
att spara på energi. I planen ligger också renovering 
av bio-steget i reningsverket vilket är ett energibe-
sparingsprojekt då blåsmaskinen i processen är den 
som förbrukar mest energi.  

Under året har tagits fram riktlinjer för projektering 
av VA system. Riktlinjerna ska införlivas med be-
fintlig Material och arbetspolicy i en teknikhandbok 
för VA arbete. 

 

Delmål: att genom att göra bra inköp och upphand-
lingar, minska förvaltningens klimatavtryck och 
därmed öka vårt miljöansvar. 

Aktiviteter: 

Genomgående vid de upphandlingar som förvalt-
ningen gör tittar man på exempelvis materialval i 
syfte att minska klimatavtrycken. 

Städavdelningens upphandling av städkemikalier 
och städutrustning samordnas via Skövde upphand-
lingsenhet. I denna upphandling ingår flera kommu-
ner i Skaraborg. Arbetet med granskning av ke-
miska hälsorisker har resulterat i en förbättring både 
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avseende arbetsmiljön för lokalvårdare, men även 
till en minskad miljöpåverkan. 

Kostavdelningen arbetar aktivt utifrån klimatstrate-
gin och de klimatlöften kommunen avgett inom ra-
men för Västra Götalandsregionen. 

Genom att använda relining av självfallsledningar 
minskas klimatavtryck vid renovering av VA-led-
ningar. 

 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamhet-
ernas kvalitet  

För att kunna dra fördel av hela kommunens kom-
petenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet 
med andra avdelningar, förvaltningar och externa 
organisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera 
processbaserade arbetssätt.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-
dens förändringar på ett lämpligt sätt och efter 
medborgarnas behov. 

Förvaltningen bör vara del av den stora utveckl-
ingspotential som finns inom den digitalisering som 
sker i samhället. De digitala system och tekniska 
lösningar som nu utvecklas inom olika områden, 
ska verka för att verksamheterna blir mer effektiva, 
når sina mål och bidrar till att kvalitetssäkra de 
processer som säkerställer välfärden. Digitali-
seringen anses som den enskilt största förändrings-
faktorn i vår tid, och den påverkar alla delar av 
vårt samhälle. Den viktigaste resursen är medarbe-
tarna, deras omställningsförmåga, kompetens och 
kunskap.  

 

Delmål: att tänka mer processbaserat runt förvalt-
ningens kärnverksamheter och identifiera utveckl-
ingsområden utifrån såväl medborgarnas behov och 
förväntningar, som lagställda krav. 

Aktiviteter: 

För Park/Gata drivs i stort sett allt arbete i processer 
som måste fungera. 

Fastighetsavdelningen arbetar enligt en tydlig pro-
cess kopplat till projekt (projektdirektiv, förstudie, 
projektering, genomförande, avslut/förvaltning). 
Under hösten inleds ett arbete med att identifiera 
och skapa de processer som finns och behövs.  

För befintliga byggnader pratar förvaltarna med 
verksamheten om verksamhetens behov och om 

sina underhållsplaner för att minska risken för 
felprioriteringar. Detta sker främst via lokalgrup-
perna. Detta arbete innebär även ett tydligare arbete 
med att i flerårsplanen få in behov från underhålls-
planerna och verksamheternas behov, en process 
som har förtydligats under året. 

Kostavdelningen arbetar konsekvent och systema-
tiskt för att utöka samarbetet med övriga förvalt-
ningar, för att öka möjligheterna att utnyttja den of-
fentliga måltiden till annat än som ”bara mat”. 

VA-avdelningen har påbörjat ett arbete med att 
strukturera upp styrningen av verksamheten så att 
styrningen följer de uppsatta verksamhetsmålen. 
Det är mycket data som VA-avdelningen måste 
sammanställa inför miljörapportering och verksam-
hetsredovisning samt som hjälp i verksamhetsstyr-
ning och övervakning. Det är viktigt att strukturera 
arbetet på så sätt att kvalitén säkerställs och att det 
finns data tillgänglig under hela året. Arbete med att 
ta fram en ny övervakningsstrategi pågår. Nya tek-
niker vad gäller övervakningen prövas i enlighet 
med strategin. 

Städavdelningen har ett flexibelt arbetssätt för att 
kunna möta upp mot ändrade förutsättningar och 
nya önskemål med ibland mycket kort varsel. 

 

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och 
hur förvaltningen kan digitalisera sina tjänster och 
varor så att verksamheterna blir mer effektiva och 
mer kvalitetssäkrade. 

Aktiviteter: 

Park/Gatas verksamhet bygger till stora delar på en 
hög digitalisering. Det grundläggande uppdraget 
med ytor i driften är beskrivet i ett GIS-baserat la-
ger i kommunen egna kommunkarta. Utförandet 
planeras och kvalitetssäkras genom ett GPS-baserat 
system (Mobiwin) som är installerat i alla fordon 
som deltar i driften. För uppföljning av kostnader 
gällande personaltid och tid för arbetsfordon så re-
gistreras detta digitalt i ”Tidrapport” som är kopplat 
mot kommunens ekonomisystem. 

Fastighetsförvaltarna tittar närmre på hur man kan 
arbeta vidare med underhållsplaner och hur dessa 
kan förtydligas ytterligare i syfte att skapa en tydlig 
bild av underhållsbehovet av kommunens byggna-
der. Fastighetsavdelningen har därför beslutat om 
och införskaffat ett nytt verksamhetssystem för för-
valtarna, Planima.  
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Städavdelningen följer utvecklingen av maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. 
Samverkan med verksamheter kommer behövas, 
samt en översyn av vilka av kommunens lokaler 
som har sådan utformning att det är möjligt med en 
installation.  

Under senaste 10 åren har VA-avdelningen jobbat 
intensivt med digitalisering. Valvet har utvecklats 
till ett system som används inte bara för att lagra 
data, utan även som plattform för arbetsorderflöde 
på arbetsorder. Avdelningen jobbar även i den nya 
drift- och underhållsystemet Maint Master+. 

Motivering till målbedömning: 
Förvaltningen har flera olika sätt att interagera med 
våra kunder, bland annat via enkäter, inarbetade 
mötesforum av olika slag och kundtjänst. I en 
undersökning (gjord av VA-branschens största tid-
ning Cirkulation) fastslogs att Falköping vara bäst i 
test. 

Förvaltningen erbjuder fortsatt många sommarprak-
tikplatser men även andra typer praktikplatser/lär-
lingsplatser för personer på olika utbildningsnivåer. 
Förvaltningen är delaktiga i ”Gröna jobb- pro-
jektet”. 

Förvaltningens personal erbjuds kontinuerligt 
många olika utbildningar, både internt och externt. 
Digitaliseringen har dessutom inneburit en möjlig-
het för fler utbildningar ur både tids- och kostnadsa-
spekt. 

Förvaltningen har en levande tillitsbaserad ledning 
och styrning. Förvaltningen arbetar för tydliga an-
svarsområden och många kontaktytor för dialog 
mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbetsflöden. 
Problem hanteras när de dyker upp. Detta har 
skapat trygga arbetssituationer och en minimal per-
sonalomsättning. 

Förvaltningen tar kontinuerligt till sig ny teknik och 
hittar även nya användningsområden för den. Detta 
till gagn både internt och för våra invånare i kom-
munen.  

 

Målbedömning 
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala organisationen från kommunfullmäktiges 
vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-
råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 

 

Nämndens uppföljningsarbete 
Återkoppling till tekniska nämnden 
Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de 
kommande tre åren som i stor utsträckning bestäm-
mer inriktning för alla förvaltningens verksamheter. 

Förvaltningens årshjul med tillhörande process-
schema är strukturen för det systematiska kvalitets-
arbetet. 

Tekniska nämnden får varje månad information och 
uppföljning av ekonomin per avdelning. Tre gånger 
om året, mars, maj och oktober, tar förvaltningen 

fram en månadsprognos, denna redovisas i nämnden 
och lämnas till kommunstyrelsen.  

Delårsrapport per 30 april och delårsbokslut per 31 
augusti avges med uppföljning av nämndens 
måluppfyllelse och ekonomiska resultat för drift och 
investeringar. Rapporterna innehåller också en pro-
gnos för helåret. Efter årets slut görs ett årsbokslut 
med bedömning av årets måluppföljning och ett 
sammanställt ekonomiskt resultat för året. 

Löpande under året återkopplas till nämnden olika 
specifika beslut fattade på delegation. 

En internkontrollplan beslutas för varje år och följs 
upp vid delårsbokslut och årsbokslut. 

Nämndens styrkedja 
Inom Falköpings kommun pratas det en hel del om 
att ”stärka styrkedjan”. Med styrkedja menas då 
(mycket kort och komprimerat) hur kommunens vis-
ion och de styrande mål som fattats av politikerna i 
fullmäktige och de olika nämnderna, omvandlas till 
olika beslut som förs nedåt i organisationen till de 
olika verksamheterna för verkställighet och sedan 
hur resultatet av de olika utförda besluten återkopp-
las tillbaka upp genom styrkedjan till politikerna för 
utvärdering och analys. Bra och tydliga styrkedjor är 
dessutom grunden för det systematiska kvalitetsar-
betet. 

Varje beslut eller frågeställning som fattas i organi-
sationen behöver kommuniceras på ett eller annat vis 
för att det ska få önskad effekt. Olika beslut/frågor 
”färdas” i olika styrkedjor beroende på syfte och be-
skaffenhet. Det är därför viktigt att det finns bra pla-
neringar, årshjul, riktlinjer, nätverk etc. och inte 
minst ett bra ledarskap för att bästa resultat ska upp-
nås för varje beslut/fråga. Det är viktigt att varje 
medarbetare känner sig delaktig och bidrar till att 
göra något bra för kommunen och dess invånare. I 
en fungerande styrkedja ska personal tryggt kunna 
rapportera vidare sina iakttagelser, idéer och reflekt-
ioner i syfte att utveckla verksamheten. 

För en bra fungerande styrkedja är det av största vikt 
att återkoppling sker tillbaka i styrkedjan så att ut-
värderingar och analyser kan göras, som bra be-
slutsunderlag till kommande beslut. 

Tekniska nämndens största styrkedja är från nämnd 
till förvaltningschef och förvaltningens lednings-
grupp (förvaltningschef, avdelningschefer samt för-
valtningsekonom) och sedan vidare till varje avdel-
ning och dess personal. 
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Verksamhetsuppföljning 

 

Verksamhet, volym ooch kvalité samt 
förväntad utveckling 
 

Park/Gata 
Inga ytor för drift och underhåll har tillkommit un-
der första delåret 2022. Senare under 2022 förväntas 
nya gator på Fåraberget att tas i bruk och går över 
till drift och underhåll. 

Kost 
Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att möj-
liggöra för de barn som är inskrivna i förskolan som 
15-timmarsbarn att förlägga sina timmar så att de 
kan delta i måltider. Fördelningen av dessa barn 
mellan kommunens olika förskolor är inte jämn. 
Flera förskolor har fått ett stort antal ökade måltider 
medan andra har minskat i antal serverade luncher. 

Avdelningen har behövt utöka personaltiden på ett 
antal förskolor där antalet måltider stigit till en nivå 
som inte längre är hanterbar med den tidigare plane-
rade personaltiden. Det finns svårigheter att be-
manna på ett bra sätt då alla våra kök behöver stött-
ning under lunchtid och möjligheten att anställa på 
deltid inte medges med hänvisning till ”Heltid till 
alla”. 

 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen ser att utvecklingen kring tek-
niska system i fastigheter ökar vilket innebär att per-
sonalen behöver ha rätt kompetens för att kunna 
klara av komplexiteten. Behovet av olika typer av 
fastigheter varierar och vi arbetar nu med att få fram 
nyckeltal för att i ett tidigt skede kunna se vilket be-
hov verksamheten har kommande år och vilka fas-
tigheter som kan möta dessa behov. 

Städ 
Städavdelningen följer med stort intresse branschens 
utveckling som är på frammarsch gällandes maski-
ner med robotiserad teknik för offentlig miljö/loka-
ler. I framtid leder detta till effektiviseringar av me-
toder och moment. Aktuella personalförändringar ti-
digarelägger detta och beräknas kunna påbörjas un-
der hösten. Satsningar på kompetens- och teknikut-
veckling kommer att ske inom de närmaste åren. 
Finns ett utökat behov av att kompletterar städavdel-
ningens golvvårdsmaskiner. I övrigt görs inköp av 
effektiva maskiner och redskap fortlöpande.  

VA-avdelning 
Under första åtta månader lagades åtta vattenläckor 
på dricksvattenledningar. 

Tillsynsmyndighet Miljö östra Skaraborg har under 
april utfört dricksvattenkontroll på Falköpings vat-
tenledningsnät, med inriktning på skötsel och under-
håll av reservoarer. Kontrollen var utan avvikelse. 

Under hösten kommer tillsyn på alla reningsverk och 
även periodisk besiktning av ledningsnät. 

Verksamheten arbetar med arbetsmiljö genom olika 
utbildningar och föreläsningar tillsammans med HR 
för att skapa tillitsbaserad styrning. 

Verksamhetskostnaderna har ökat vilket påverkar 
ekonomi.  

Biogas 
Intäkterna från uppgraderad biogas ser ut att öka 
men fortsatt låga behandlingsavgifter gör att sum-
man följer budget. Utgifterna ser ut att följa budget. 

Ökade mediakostnader och verksamhetskostnader 
påverkar ekonomin.  

 

 

KOSTAVDELNINGEN 
ANTAL PORTIONER 2020 2021 2022 

Barn-och utbildningsförvaltningen
Januari  160 594      118 055      114 601     
Februari  150 967      127 018      134 753     
Mars  163 692      161 202      189 015     
April  123 285      147 618      135 332     
Maj  132 406      150 753      167 704     
Juni  98 984      100 102      98 568     
Juli  14 621      23 232      17 307     
Augusti  99 948      105 161      96 308     

Socialförvaltningen
Januari  52 958      52 819      51 268     
Februari  49 720      47 073      45 738     
Mars  52 638      52 071      51 204     
April  50 788      49 506      50 845     
Maj  52 030      51 254      52 165     
Juni  50 540      49 564      49 894     
Juli  53 131      51 675      52 135     
Augusti  53 190      51 132      52 857     

Externa portioner
Januari  818      1 590      327     
Februari  623      1 884      322     
Mars  789      2 267      282     
April  695      1 563      210     
Maj  695      1 204      208     
Juni  744      1 382      176     
Juli - -  -     
Augusti  454      106      28     

Totalt antal portioner  1 364 310      1 348 231      1 361 247     
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Personaluppföljning  

Uppföljning av nämndens 
personalplanering och förväntad 
utveckling 
 

Park/Gata 
Park/gata har fastanställt två kombitjänster tillsam-
mans med Kultur och fritidsförvaltningen. Avsikten 
är att tjänsterna kommer arbeta på Mösseberg under 
vintern (6 månader) och ersätta säsongsanställningar 
inom parkenheten under sommaren (6 månader).  

Det finns idag tre ej tillsatt tjänster inom enheten för 
anläggningsservice. 

Kost 
Inga förväntade ändringar i antal årsarbetare. 

Utifrån de interna diskussioner som pågått om att två 
tjänster inom administration och ledning lämnas va-
kanta efter sommaren, har avdelningen valt att låta 
dessa båda tjänster övergå till mer av operativ karak-
tär. Rekrytering av två tjänster till kock pågår för att 
stärka den resurs som står till förfogande när den or-
dinarie personalen av någon anledning inte är i 
tjänst. 

Avdelningen strävar efter att alla medarbetare ska ha 
en rimlig arbetsbelastning och att arbetsmiljön för 
alla medarbetare ska hålla sig på en bra nivå. 
Fortsätt måste också finnas en organisation som strä-
var efter en utveckling av verksamheten. 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen har inga personalförändringar 
i dagsläget. Investeringstakten är hög och fokus på 
fastighetsstrategiska frågor och klimat förväntas öka 
framöver. 

Nytt verksamhetssystem kommer implementeras un-
der hösten, det ska effektivisera och tydligare visua-
lisera underhållsbehovet av kommunens fastigheter. 
Detta medför att prioritering av arbetsuppgifter 
måste göras för att hitta en rimlig arbetsbelastning. 

I syfte att hitta en rimlig arbetsbelastning kommer vi 
nyttja LIA-praktikanter under hösten som läser till 
fastighetsförvaltare samt omfördela uppgifter inom 
avdelningen. 

Städ 
Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och 
ombyggnationer vilket följer den fleråriga investe-
ringsplanen. Dimensionering och rekrytering av per-
sonal måste anpassas. Personal erbjuds utökad ar-
betstid upp till heltid och i övrigt återbesätts tjänster 
vid behov. Städningen av campingen fortsätter för 
fjärde året. Kan komma blir ändring till årsskiftet då 
kommunen söker en arrendator. Framförhållning i 
beslut som tas är viktigt.  

Aktuella pensionsavgångar har främst gällt personal 
som arbetat deltid. Det innebär att personalsamman-
sättningar setts över, heltider möjliggjorts och även 
arbetsplatsbyten har skett. Det möjliggör också att 
robotiserad teknik kan prövas tidigare är planerat. 

VA-avdelningen 
Inga förväntade förändringar i verksamheten. En 
person på reningsverket har slutat men process med 
att anställa en ny pågår.  

Biogas 
Rekrytering av ny tjänst som ersätter pensionsav-
gång har gjorts och medför utökad bemanning. 
Tjänsten är heltid och fördelad mellan biogas och 
avfall. 
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Frånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaro för samtliga anställda 
per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuk-
timmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Inom pa-
rentes visas siffrorna för samma period 2021 januari-
augusti. Gröna siffror innebär förbättring, röda siff-
ror försämring och svarta ingen större skillnad mot 
samma period föregående år. 

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare 
har 35,65 % ingen sjukfrånvaro alls under januari-
augusti 2022 (45,91 % 2021) och 23,6 % har 1-5 
sjukfrånvarodagar under januari-april 2022 (19,3 % 
2021). 

Pga. pandemin Covid -19 och särskilda sjukskriv-
ningsregler kan år 2021 och början av år 2022 vara 
speciella år i sjukfrånvarostatistiken  

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro Samhällsbyggnadsförvaltningen per avdelning januari – augusti 2022 

 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr - 29 år 30 – 49 år 50 år - 

Förvaltningen totalt 7,4 % (6,2) 9,2 % (8,1) 4,7 % (3,4) 38,4 % (38,5) 10,3 % (6,2) 7,7 % (6,0) 6,7 % (6,4)

Ledning o adm 3,0% (0,0) 4,5% (0,0) 0,4% (0,0) 87,1% (0,0)

Kost 11,4% (10,2) 12,7% (11,5) 6,3% (5,7) 42,3% (47,0)

Fastighet 7,0% (3,7) 24,0% (2,8) 5,1% (3,8) 46,1% (33,6)

Park/Gata 5,3% (3,5) 3,7% (4,4) 5,7% (3,3) 20,0% (15,8)

Städ 5,8% (5,4) 6,3% (5,8) 2,4% (2,2) 24,6% (28,0)

VA avd och Biogas 3,9% (1,8) 10,2% (3,9) 1,8% (1,3) 74,9% (0,0)

Växel/reception 3,9% (3,9) 3,9% (3,9) 0,0% (0,0) 0,0% (0,0)
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
 

Nämndens driftsram har under 2022 påverkats av 
två beslut om justering av ramar från kommunfull-
mäktige.  

Inför år 2022 har en ny beräkning av internhyran 
gjorts av fastighetsavdelningen, enligt antagna rikt-
linjer för hyressättning. En omfördelning av budget 
för internhyran mellan nämndernas ramar har före-
slagits och beslut har tagits i kommunfullmäktige, 
KF §11/2022. Beslutet innebär att nämnden lämnar 
ifrån sig en ram på 3 450 tkr till hyresgästerna.  

Städavdelningen debiterar städkostnaden i 2022-års 
kostnadsnivå. Då budgetkompensation för kost-
nadsnivåökning tilldelats tekniska nämnden, har 
nämnden föreslagit till kommunfullmäktige att 
städavdelningen lämnar ifrån sig 820 tkr till övriga 
nämnder för täckning av ökade städpriser. Beslut 
har tagits av kommunfullmäktige, KF§11/2022. 
Budgeten låg under raden övrigt, därför justeras den 
raden. 

Enligt beslut, KF§11/2022 ersätts nämnden för 
ökade kapitalkostnader med 420 tkr, vilket främst 
avser ökade volymer inom gator kopplat till mark- 
och exploateringsprojekt som färdigställs inom 
Fåraberget och Marjarp. Enligt beslutet budgetväx-
lar nämnden tillbaka 1 580 tkr till kommunstyrel-
sen, efter en översyn av reglementen avseende kol-
lektivtrafiken.  

Enligt beslut av kommunstyrelsen, KS§ 55/2022, 
har park/gata fått del av strategiska medel för att 
kunna genomföra en grönstrukturplan under året. 

 

Riktade medel i flerårsplan 
 

Tekniska nämnden har i flerårsplan tilldelats medel 
för utsmyckning och gestaltning i kommunens tä-
torter, 1 000 tkr. Detta uppdrag tillfaller park/gata 
och kommer primärt omsättas i de centrala delarna 
av de båda stationssamhällena Floby och Stenstorp 
men om budgetanslaget kvarstår över tid så kom-
mer satsningarna även kunna fortsätta i övriga tätor-
ter i kommunen. 

 

Förväntad utveckling samt  
ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
 

Övergripande är energipriset en utmaning för fas-
tighet, park/gata och VA-avdelningen, prisutveckl-
ingen på nätet och elpriset är en stor osäkerhet då 
det är en stor andel av nämndens kostnader. 

 

Städ 

Det oroliga världsläget och faktorer som påverkas 
av detta kommer leda till högre priser på förbruk-
ningsvaror. En del varor kan även komma att bli 
bristvaror. Detta kan gälla påfyllningsmaterial till 
hygienutrymmen, avfallspåsar/sopsäckar och en-
gångshandskar.  

 

Park/gata 

På grund av omvärldsfaktorer förväntas många av 
de externa kostnaderna att öka under 2022 och de 
uppräknade anslagen tros inte räcka för inköp av till 
exempel maskinintensiva entreprenader såsom vin-
terväghållning, inköp av el till gatubelysning eller  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) BUDGET
1 JAN 

Internhyres 
förändring 

Kostnadsnivå 
städ Kapital  Kollektivtrafik KS § 55 BUDGET

30 APR 

Verksamhetsområden
ParkGata -69 584      36     -420      1 580     -250     -68 638     
Kost -96 550     -390     -96 940     
Fastighet -14 895      3 805     -11 090     
Städ -1 998     -6     -2 004     
Övrigt -9 673      5      820     -8 848     

SUMMA BUDGET  -192 700      3 450      820     -420      1 580     -250     -187 520     
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asfalt som i de initiala prognoserna förväntas öka i 
pris med ca 12% under 2022.  

 

Fastighet 

Ett stort underhållsbehov finns för kommunens fas-
tigheter. De är i behov av tak- och fasadunderhåll, 
fönsterbyten, byte av ventilationsanläggningar, be-
lysningsarmaturer, utbyte/relining av rörledningar 
m.m. De budgetmedel som finns i plan räcker inte 
till för kommande behov och för att minska befint-
lig underhållsskuld.  

Nya myndighetskrav och de skärpta krav som ställs 
vid besiktningar kräver åtgärder vilket innebär nya 
kostnader och behov av nya anslag.  

Anpassning till klimatstrategins mål kommer att in-
nebära stora investeringar framöver i exempelvis 
fossilfria fordon, maskiner och reservkraftaggregat. 

 

Kostavdelningen 

Livsmedelsbudgeten räknades i årsskiftet upp med 
2 % . Den faktiska kostnadsökningen var högre än 
så i årsskiftet och från och med 1 april har priserna 
generellt ökat med ytterligare 4 %. 
Leverantörerna har meddelat ytterligare prisjuste-
ringar i samband med halvårsskiftet och ges möjlig-
het till ytterligare en i månadsskiftet september – 
oktober. 
På grund av förändringar i organisationen och om-
fördelningar av arbetsuppgifter har de förändrade 
priserna från 1 juli ännu inte kunnat stämmas av för 
att se hur det påverkar kostavdelningens ekonomi. 
 

Det är ändå tydligt att det goda ekonomiska resultat 
avdelningen gjorde under 2021 nu är förbrukat ge-
nom förhöjda livsmedelspriser och ett ökat antal 
serverade måltider. 
I och med leverantörernas möjlighet att ytterligare 
en gång under 2022 justera sina priser finns det en 
stor osäkerhet i 2022 års resultat. 
 

VA 

Under våren har priset på kemikalier ökat vilket re-
presenterar en ekonomisk risk i verksamheten. 
Vissa kemikalier ökade med 30%. Kostnader för el 
överskrider budget vid halvårsbokslutet. Dyrare 
material och tjänster bidrar också till osäkerheten. 
Detta speglas i ökade verksamhetskostnader mot 
budgeterad. Intäkter prognosticeras ligga lägre än 
budgeterad vilket gör ett underskott på 1,5 mnkr.  

Kapitalkostnader beräknas öka och ligger idag över 
budgeterad nivå. Detta ska vägas in i kommande 
taxeberäkningar. 

 

Biogas 

Intäkterna till biogasanläggningen är en osäkerhet i 
verksamhetsplan. Intäkter kommer från såld biogas, 
behandlingsavgifter för matavfall samt produktions-
stöd. Historiskt så har behandlingsavgifter stått för 
cirka 60% av intäkterna men med nuvarande låga 
behandlingspriser endast 18%. Gaspriset med slut-
kund avtalas av kommunstyrelsen men kan inte för-
handlas upp till nivå för att täcka bortfallet av intäk-
ter från behandlingsavgifter. 

Ökade mediakostnader påverkar utfallet, samt 
större personalkostnader än budgeterad. Underskot-
tet prognosticeras till 500 tkr.  
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Ekonomiska rapporter 
per augusti 2022 
Tekniska nämnden 
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Ekonomiska rapporter 
Resultatrapport 

 

 

Utfall  
Nämndens resultat den 31 augusti är -121 060 tkr 
vilket är 64,6 % av budgeten. 

De interna intäkterna ligger något under budgeterat 
men detta samtidigt som personalkostnaderna mins-
kat.  

Statsbidragen överstiger budget då ersättning för 
sjuklönekostnaden utgår för januari – mars på grund 
av Covid-19. De externa intäkterna ligger något un-
der budgeterat. 

Personalkostnaderna har minskat på grund av sjuk-
dom och vakanser. Det som också påverkar är att bi-
dragsanställningarna som nämnden tidigare haft bör-
jar fasas ut och istället tillhöra kompetens- och ar-
betslivsnämnden. Detta innebär samtidigt att bidra-
gen för detta minskar. 

Verksamhetskostnader är påverkat av stora prisök-
ningar på exempelvis livsmedel, mediakostnader och 
bränslepriser. Trots detta ligger utfallet till och med 
augusti något under budgeterat vilket är rimligt då 
hösten och vintern är dyrare både gällande uppvärm-
ning och vinterväghållning. 

Kapitalkostnader har ökat jämfört med tidigare år på 
grund av att nya investeringar har tagits i bruk.  

Prognos 
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med  
 -10 603 tkr för nämnden. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-
passningar har stor påverkan på nämndens kostna-
der. Verksamhetskostnader prognostiseras ligga be-
tydligt högre än budgeterat. Stora prisökningar på 
exempelvis livsmedel, mediakostnader och bränsle-
priser kan konstateras.  

 

Åtgärder för att nå balans 
Med anledning av den stora inflationen som idag rå-
der då priset på bland annat el, drivmedel och livs-
medel stigit kommer samhällsbyggnadsförvaltningen 
ha stora svårigheter att inhämta det prognostiserade 
underskottet på -10 603 tkr. Om inflationen inte 
hade uppstått så skulle förvaltningen legat på bud-
get. 

Uppdraget för samhällsbyggnadsförvaltningen är att 
ansvara för matproduktion med hög kvalitet, att 
kommunens verksamhetslokaler håller en godtagbar 
standard gällande städ och teknisk service. Uppdra-
get innefattar även ansvar för infrastruktur för civil-
samhället med exempelvis gator och parker. 

På grund av ökade mediakostnader kommer inte fas-
tighetsavdelningen kunna hålla budget om media-
kostnaderna fortsätter vara på samma nivåer som 
första halvan av 2022. Se grafen över spotpriser sen-
ast 6 åren på sid 27. 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter
Avgifter mm 2 966 3 035 4 383 6 575 5 813 -762
Statsbidrag 3 021 3 074 2 180 3 270 4 076 806
Övriga intäkter 11 109 11 815 11 458 17 187 16 834 -353
Interna intäkter 228 001 240 654 243 991 365 987 364 862 -1 125

Summa intäkter 245 096 258 577 262 013 393 019 391 585 -1 434
Kostnader

Personalkostnader -106 104 -106 941 -110 069 -165 103 -162 295 2 808
Verksamhetskostnader -119 770 -123 030 -127 154 -190 729 -199 374 -8 645
Kapitalkostnader -77 546 -81 805 -81 581 -122 372 -123 152 -780
Interna kostnader -63 915 -67 861 -68 224 -102 335 -104 887 -2 552

Summa kostnader -367 336 -379 637 -387 028 -580 539 -589 708 -9 169

NÄMNDENS RESULTAT -122 240 -121 060 -125 016 -187 520 -198 123 -10 603
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Åtgärder: 

1. Fastighetsavdelningen har gått igenom kommu-
nens elavtalet och konstaterat att Falköping kommun 
har ett bundet avtal med rörligt elpris fram till 2026 
med 0 % flexibilitet. Fastighetsavdelningen bokar ett 
möte med leverantör i höst för vidare diskussion. 

2. Rivningar undviks i den mån det går för att hålla 
nere årets kostnader. 

3. Åtgärder på kommunala fastigheter prioriteras om 
efter att inflationen har ökat och materialpriser för 
bland annat takbyten har skjutit i höjden. I syfte att 
få ut så mycket som möjligt av budgeten har en om-
prioritering genomförts gällande reinvesteringar och 
planerat underhåll.  

4. Energioptimering av kommunens byggnader fort-
sätter genom injustering av system samt löpande in-
formera verksamheten om vad de själva kan göra för 
att minska energiförbrukningen. 

5. Kostavdelningen kan sänka kvalitetsnivån på ma-
ten om det krävs för att hålla budgeten.  

Kostavdelningen är en serviceorganisation och av-
delningen anpassar sin verksamhet utifrån barn- och 
utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens 
beslut om sina respektive organisationer. Alla typer 
av besparingar för avdelningen kommer att påverka 
de förvaltningar vi servar. 

6. Generell återhållsamhet gäller för hela avdel-
ningen men trots allt är livsmedel inte den stora 
kostnaden. Livsmedelspriserna har under året stigit 
dramatiskt  (20%) och kommer sannolikt att fortsätta 
stiga. Ska besparing ha en reell effekt får man göra 
ett övervägande gällande personalresurser. 

7. Park/gatas åtgärder för att minimera det progno-
stiserade underskottet innebär i samtliga fall att kva-
litén på våra uppdrag sänks. Framförallt synliggörs 

det i parkskötseln som många gånger är förvaltning-
ens ansikte utåt mot allmänheten.  

Stora delar av budgeten för 2022 är redan intecknad. 
Största delen består av personalkostnader för tillsvi-
dareanställd personal men även redan tecknade avtal 
såsom vinterväghållning eller drift av gatubelysning. 
Övriga stora poster är t.ex. bidragsgivning av en-
skilda vägar samt belysningsföreningar och här 
krävs det beslut i kommunfullmäktige för att kunna 
ändra omfattningen.  

8. Park/gata kan minska personalkostnader genom 
att minimera personal som inte är fastanställd. Detta 
kan göras genom att inte återbesätta eventuella va-
kanta tjänster som belastar driftbudget samt att av-
sluta säsongsanställningar en månad tidigare är pla-
nerat.  

9. Att park/gata är återhållsam med de externa kost-
naderna inom framförallt parkunderhållet. Detta in-
nebär att t.ex. utrustning för planerad trädvård inte 
kan hyras in, nedtagning av träd helt får bortpriorite-
ras eller att om/ nyplantering av rabatter får senare-
läggas. 

10. Städavdelningen samverkar med kommunens 
verksamheter för en god allmän hushållning och 
sparsamhet när det gäller förbrukningsvaror såsom 
pappershanddukar, toalettpapper, avfallspåsar/städ-
säckar, handskar m.m. Det gäller främst hygienut-
rymmen där som regel de flesta produkter tillhanda-
hålls av städavdelningen. Målet är att på arbetsplat-
ser förhindra okynnes användande, förstörelse och 
sabotage av dessa produkter. Verksamheterna görs 
också miljömedvetna om att så mycket som möjligt 
ska sorteras i återvinningscentraler för att på så sätt 
minska användning av avfallspåsar och städsäckar. 
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Verksamhetsresultat - skattefinansierat 

 
 

Park/Gata 
Park/gata prognoserar ett underskott på -3 355 tkr 
för helåret 2022. Orsakerna till underskottet kan 
framförallt härledas till utvecklingen i världsläget 
som har gett effekter i kraftigt ökade kostnader för 
el och bränsle. För gatubelysningen prognoseras ett 
underskott om -1 500 tkr i och med de kraftigt 
ökade elpriserna. Entreprenader såsom inköpt vin-
terväghållning prognoseras till ett underskott om 
 -1 000 tkr på grund av ökade bränslepriser. 
Park/gatas egna interna transportcentral, inom vilka 
alla fordon och kostnader för dessa i den egna verk-
samheten hanteras, prognoseras till ett underskott 
om -1 000 tkr bland annat på grund av ökade bräns-
lepriser. 

En mindre avvikelse, då omklassning av flygplatsen 
genomförts under första halvåret 2022. Kostnaden 
för detta har landat på cirka 300 tkr och är inte bud-
geterad.  

Övriga verksamheter följer budget med endast 
mindre avvikelser och där en återhållsamhet finns 
för att kunna parera vissa delar av underskottet. 

 

Kost 
Prognosen för kostavdelningen visar på en möjlig-
het att hålla budget för 2022. Detta trots de mycket 
förhöjda priserna på livsmedel och det förväntade 
ökande antal serverade måltider i förhållande till 
2021. 
Kostavdelningen gjorde ett stort överskott under 
2021 vilket gjort att det finns utrymme i budgeten 
under 2022. Osäkerheten är ändå stor då leverantö-
rerna har möjlighet att justera sina priser ännu en 
gång i samband med månadsskiftet september–  
oktober. 
 

Städ 
Städavdelningen visar en prognos inom given bud-
getram. Verksamheternas hittills kända behov av 
städning är det som motsvarar städavdelningens 
uppdrag. 

 

Övrig verksamhet / renhållning 
Verksamheten under rubriken övrigt följer budge-
ten. Den reserv som ligger budgeterad här progno-
stiseras att inte tas i anspråk och den återhållsamhet 
som ålagts nämnden gör att en prognos på  +1 784 
tkr kan lyftas fram. Detta kan dock bara möta en 
bråkdel av nämndens befarade underskott. 

Sluttäckning deponier 

Arbetet med sluttäckningen av deponierna fortlöper 
enligt plan. Hittills i år har 8 238 tkr tagits i anspråk 
av avsättningen. En prognos för resterande del av är 
att cirka fem miljoner till kommer att behövas. 

  

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
PER 2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Verksamhetsområden
Park/Gata -44 715 -45 090 -45 760 -68 638 -71 993 -3 355
Kost -59 786 -62 689 -64 627 -96 940 -96 940 0
Fastighet -12 751 -8 733 -7 394 -11 090 -20 122 -9 032
Städ -911 -337 -1 337 -2 004 -2 004 0
Övrigt -4 078 -4 210 -5 899 -8 848 -7 064 1 784

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT
SKATTEFINANSIERAT -122 240 -121 060 -125 016 -187 520 -198 123 -10 603
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Fastighet 
Prognos visar på ett underskott på - 9 032 tkr. Kost-
nadsökningar syns på material och fordonskostna-
der men den största avvikelsen på avdelningen be-
ror på kraftigt ökade mediakostnader: Bara media-
kostnaderna prognostiseras till ett underskott med   
-10 039 tkr.  Kommunen har rörligt elavtal och 
spotpriserna ligger på mycket högre nivåer jämfört 
mot tidigare år.  

Diagrammet nedan visar att spotpriserna mellan 
åren 2018-2022. Under år 2020 var spotpriset på 
elen aldrig över 35 öre/kWh. År 2021 är endast ett 
värde under 35 öre/kWh nämligen april med 33,68 
öre/KWh. För år 2022 ligger spotpriserna på en 
nivå som är betydligt högre än tidigare år. 
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Vatten och avlopp  -  Verksamhetsresultat 

 

 

VA-avdelningens resultat den 31 augusti är -456 tkr  
och verksamheten prognosticerar en underskott på  
-1 618 tkr 

Intäkter prognosticeras ligga lägre än budgeterat. 

Verksamhetskostnader ökar på grund av det rå-
dande världsläget. Under våren har exempelvis pri-
set på kemikalier ökat, vissa kemikaliepriser ökade 
med 30%. Kostnader för el överskrider budget vid 

halvårsbokslutet. Dyrare material och tjänster bidrar 
också till osäkerheten.  

Kapitalkostnaderna är högre än föregående år och 
är högre än budgeterat. Detta på grund av att stora 
investeringsprojekt har aktiverats vilket påverkar 
kapitalkostnaderna. Under året kommer ytterligare 
projekt att slutföras och aktiveras. 

 

 

 

 

 

 

VA  -  RESULTRAPPORT (tkr) UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter
Avgifter mm 40 567 41 131 41 371 62 057 61 110 -947
Statsbidrag 25 20 0 0 20 20
Övriga intäkter 78 156 64 80 160 80
Interna intäkter 3 226 3 571 3 220 4 830 5 331 501

Summa intäkter 43 896 44 879 44 655 66 967 66 621 -346
Kostnader

Personalkostnader -9 885 -9 743 -9 717 -14 576 -14 743 -167
Verksamhetskostnader -15 591 -18 063 -17 848 -26 756 -27 103 -347
Kapitalkostnader -13 674 -15 039 -14 363 -21 545 -22 597 -1 052
Interna kostnader -2 322 -2 490 -2 727 -4 090 -3 796 294

Summa kostnader -41 472 -45 335 -44 656 -66 967 -68 239 -1 272

VA RESULTAT 2 424 -456 0 0 -1 618 -1 618
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Biogas  -  Verksamhetsresultat 

 

 

Biogasens resultat den 31 augusti är -3 185 tkr. 
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med -
500 tkr jämfört med budget. 

Intäkterna prognostiseras ligga högre än budgeterat. 
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 
var god under första halvåret dock med låga be-
handlingsavgifter. Den nya rötkammaren har varit i 
drift under ett år och medfört minskad egen för-
brukning av gas till uppvärmning. Tillgången till 
baslast av rötbart matavfall för resten av året är säk-
rad genom avtal. Som komplement finns avtal om 
leverans av färdig matavfallsslurry för resten av 
2022. Tillgången av rötbart material för resten av 
året beräknas räcka för att kunna producera cirka 
6 000 KWh uppgraderad fordonsgas.  

Ansökan om produktionsstöd är inskickad men det 
har inte kommit något beslut än. I prognosen har vi 
räknat med ett produktionsstöd på 720 tkr.  

En ansvarig för biogasen har anställts under året 
och en överlappning av personal gör att budgeten 
för personalkostnader överskrids. 

Verksamhetens kostnader prognostiseras överskrida 
budget då mediakostnader och verksamhetskostna-
der ökar pga. kostnadsnivåökningar.  Oron i världs-
läget påverkar även här.  

  

BIOGAS  -  RESULTRAPPORT (tkr) UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter
Avgifter mm 1 224 2 714 2 160 3 240 4 814 1 574
Statsbidrag 552 4 735 1 103 724 -379
Övriga intäkter 534 237 505 758 422 -336
Interna intäkter 0 60 0 0 88 88

Summa intäkter 2 310 3 015 3 401 5 101 6 048 947
Kostnader

Personalkostnader -712 -1 106 -615 -922 -1 707 -785
Verksamhetskostnader -2 494 -2 333 -1 523 -2 285 -3 451 -1 166
Kapitalkostnader -1 561 -2 234 -2 384 -3 576 -3 312 264
Interna kostnader -581 -526 -679 -1 018 -785 233

Summa kostnader -5 348 -6 200 -5 201 -7 801 -9 255 -1 454

BIOGAS RESULTAT -3 039 -3 185 -1 800 -2 700 -3 207 -507
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Investeringsrapport 

 

 

 

 

Investeringar är uppdelad i tre olika investeringsty-
per: 

 Nya investeringsprojekt 
 Re-/löpande investeringar  
 MEX investering  

Investeringar hos tekniska nämnden delas upp mel-
lan skattefinansierad och taxefinansierade verksam-
het. Park/gata utför även en betydande del av MEX-
investeringar där budgeten ligger under kommunsty-
relsen men delegeras i varje enskilt projekt till tek-
niska nämnden. 

  

SKATTEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr) 

PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar
Inventarier -11 331 -2 927 -11 331 -8 731 2 600
Övrigt -50 669 -19 485 -50 669 -45 756 4 913

Summa Investeringar -62 000 -22 412 -62 000 -54 487 7 513

Fleråriga inveseteringar
(se spec sid 33) -700 800 -58 370 -118 600 -100 000 18 600

Summa Investeringar -700 800 -58 370 -118 600 -100 000 18 600

NÄMNDS INVESTERING 
SKATTEFINANSIERAT -80 782 -180 600 -154 487 26 113

TAXEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr) 

PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar
Inventarier -2 500 -161 -2 500 -1 600 900
Övrigt -26 000 -7 406 -26 000 -22 328 3 672

Summa Investeringar -28 500 -7 567 -28 500 -23 928 4 572

Fleråriga inveseteringar
(se spec sid 37) -57 500 -4 399 -15 800 -12 276 3 524

Summa Investeringar -57 500 -4 399 -15 800 -12 276 3 524

NÄMNDS INVESTERING 
TAXEFINANSIERAT -11 966 -44 300 -36 204 8 096
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Skattefinansierade - investeringar 

- Re-/löpande investeringar skattefinansierat

Park/gata 

Reinvesteringar och löpande investeringar för 
park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser 
ut att rymmas inom budget för 2022.  

Asfaltsarbeten har upphandlats under våren 2022 
men avbrutits då det efter utvärdering av anbuden 
inte kunde fastställas vilket som var mest ekono-
miskt fördelaktigt för kommunen. Ny upphandling 
har nu kunnat färdigställas och nytt avtal är under-
tecknat med leverantör där priserna endast påverkats 
i mindre omfattningen men detta kan riskera att as-
faltsarbeten inte blir utförda inom planerad tid.  

Trafiksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har 
genomförts som planerat under första delen av 2022 
vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen.  

Maskininvesteringar har genomförts enligt maskin-
investeringsplanen bland annat har utbyte av red-
skapsbärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare be-
ställda lastbilarna väntas det ännu på.  

Fastighet 

Reinvesteringar för fastighetsavdelningen omfattar 
åtgärder på kommunens fastigheter med byggnader. 
Allt från fasadarbeten till teknisk installation. 

Exempel på löpande investeringar är komplettering 
av utebelysning vid skolor och förskolor, upprust-
ning av utemiljön vid skolor. 

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga för-
valtningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder 
som ”hyresgästen” vill ha utfört men som inte är ett 
underhåll. 

 

Maskiner och inventarier 

Städ 
Personalförändringar har medfört att arbetet med 
eventuellt införande av robotskurmaskin kan komma 
tidigare. Investeringsmedel för detta ryms inte inom 
årets budget för städavdelningen utan en negativ av-
vikelse kommer i så fall att rapporteras. 

Kost 
Inköp av värmeskåp har gjorts vilket gör att årets in-
vesteringsbudgeten har överskridits. Tidigare år har 

INVESTERINGRAPPORT (tkr) PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Maskiner och inventarier -11 331 -2 927 -11 331 -8 731 2 600
Park/Gata -9 600 -2 258 -9 600 -7 000 2 600
Fastighet -1 100 -333 -1 100 -1 100 0
Städ -200 0 -200 -200 0
Kost -100 -275 -100 -275 -175
Övrigt -331 -61 -331 -156 175

Park/Gata -21 416 -9 325 -21 416 -16 360 5 056
Offentlig belysning -5 216 -1 392 -5 216 -2 600 2 616
Reinvestering broar -1 500 -59 -1 500 -60 1 440
Trafiksäkerhetsåtgärder -4 600 -3 618 -4 600 -4 600 0
Asfaltsunderhåll -7 200 -3 250 -7 200 -7 200 0
Reinvesteringar Marjarp -500 -270 -500 -500 0
Reinvestering parker -1 200 -571 -1 200 -1 000 200
Reinvestering gatukropp -1 200 -165 -1 200 -400 800

Fastighet -29 253 -10 160 -29 253 -29 396 -143
Passage och larm -2 000 -883 -2 000 -2 000 0
Styr och reglerutrustning -300 -53 -300 -300 0
Skolgårdar/Belysning skolgårdar -926 -185 -926 -926 0
Reinvesteringar -22 121 -7 489 -22 121 -22 121 0
Lokalförändringar utanför ram -3 906 -1 550 -3 906 -4 049 -143

Re-/löpande investeringar -62 000     -22 412     -62 000     -54 487      7 513     
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inte investeringsbudgeten utnyttjats då möjligheterna 
till reparationer av inventarier i form av värmeskåp 
har funnits. 

Övrigt 
Under året har några få möbler köps in. Resterande 
medel får gå till att täcka underskottet för inventarier 
som köpts in på kostavdelningen och eventuellt 
kommande inköp på städavdelningen. 
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- Fleråriga investeringar skattefinansierat 

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR) 
GÄLLANDE 

PROJEKT
BUDGET 

BUDGET 
2022 

UTFALL
2022-08 

ACK 
UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Fastighet skolor -446  100 -41 268 -16  427 -76 706 -519  400 -73  300

Platåskolan - Fastighet -388 700 0 -208 -46 478 -430 800 -42 100

Mössebergsskolan ventilation -4 700 -1 015 -1 450 -5 135 -5 134 -434

Odensbergsskolan - förskola/kök -37 700 -34 037 -1 440 -2 980 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 -6 216 -12 782 -21 566 -21 566 -6 566

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan) 0 0 -547 -547 -16 400 -16 400

Fastighet vård och omsorg -140  700 -48 693 -33  781 -120 298 -143  700 -3  000

Frökindsgården, ombyggnad -25 700 -19 841 -17 423 -23 282 -26 700 -1 000

Nytt korttidsboende -34 000 -27 852 -16 094 -18 242 -38 000 -4 000

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 -1 000 -264 -78 774 -79 000 2 000

Fastighet Övrig t -43  150 -12 375 -6  272 -8 847 -58  250 -15  100

Stadshus konferensrum -6 000 -4 465 -587 -622 -15 000 -9 000

Stadshus proj ombyggnad vent -500 -500 0 0 0 500

Stenstorps vårdcentral -5 800 -3 447 -5 390 -7 743 -6 000 -200

Ishallen -29 600 -2 821 -200 -279 -36 000 -6 400

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 -1 142 -95 -203 -1 250 0

ParkGata -67  650 -13 069 -1 819 -18 996 -71 457 -3  807

Platåskolan - Gata -26 450 0 0 -3 147 -31 744 -5 294

Plantisparken -11 700 -2 327 -442 -9 815 -10 213 1 487

El-ljusspår (Vartofta kvar) -4 500 -2 142 0 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -25 000 -8 600 -1 377 -3 676 -25 000 0

Övrig t -3  200 -3 195 -71 -76 -3  200 0

Markanläggning återvinningscentral -3 200 -3 195 -71 -76 -3 200 0

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT 
SKATTEFINANISERAT -700 800 -118 600 -58 370 -224 923 -796 007 -95 207
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Fastighet- skolor 
Platåskolan – fastighet 
Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 
utförts. Dispensansökan om flytt av salamander har 
överklagats och beslut inväntas av Mark och miljöö-
verdomstolen. 

Mössebergsskolans ventilation 
Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under 
kvartal 1 2022. 

Odensbergsskolan 
Beslut har tagits om ombyggnation av förskola och 
kök medan lokaler för F-6-skolan hyrs in under en 
period för att täcka det behovet.  

 moduler/skola 
Förhyrning av modulskola är upphandlad och togs i 
drift under första kvartalet 2022. 

 förskola och kök 
Projektering av om- och tillbyggnad av förskole-
byggnad och kök har utförts och entreprenör (total-
entreprenör) är upphandlad. Byggnationen pågår och 
beräknas färdigställas under 2023. 

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan) 
Tekniska nämnden har under tertial 1 beslutat om att 
tidigarelägga projektet med Högstadie centrums 
lokalförändring under 2022 och avvikelserapportera 
1 000 tkr i syfte att genomföra trygghetsåtgärder för 
skolmiljön. 

 

Fastighet- vård- och omsorg 
Frökindsgården 
Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen 
pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Pro-
jektet beräknas färdigställas hösten 2022. 

Nytt korttidsboende 
Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården 
och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och 
projektering har utförts. Byggnationen pågår och be-
räknas färdigställas våren 2023. 

Ranliden 
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovis-
ning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är 
parkeringsplatser som kan iordningställas efter att 
detaljplan har omarbetats.  

 

Fastighet övrigt 
Stadshuset 
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och 
underhållsarbeten samt eventuella lokalanpass-
ningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram. 
När beslut har tagits om budget kan projektering och 
byggnation påbörjas.  

 konferensrum 
Efter mer ingående projektering har det identifierats 
att ombyggnation av konferensrum påverkar vå-
ningen ovanför på grund av ventilationsåtgärder. 
Detta innebär att även kontoren måste renoveras. 
Beslut inväntas om fortsatt arbete. 

 ombyggnad kontor 
Byggnation pågår och planeras vara klar under okto-
ber. Fönsterbyten genomförs vecka 48 på grund av 
försenad leverans. 

Stenstorps vårdcentral 
Ombyggnation av vårdcentralen som hyrs ut till  
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och be-
räknas färdigställas december 2022. 

Ishallen 
Partneringentreprenör är upphandlad och projekte-
ring pågår under hösten 2022. Under 2023 beräknas 
byggnation påbörjas. 

Ekehagens forntidsby 
Reparation av Järnåldersgården pågår. Arbetet kom-
mer pågå under 2022 och beräknas vara klart som-
maren 2023. 

 

Park/gata 
Platåskolan - Gata 
Ombyggnation av gator och trafikmiljön runt den 
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 
utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detalj-
planen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbör-
jas under 2023 och beräknas färdigställas under 
2025. Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr  
(prisjusterat till 2022 års nivå). 

Plantisparken upprustning 
Plantisprojektet har fortsatt under första delen av 
2022 genom att diverse effektbelysning har placerats 
ut i parken samt att en del möblering har köpts in.  
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Elljusspår Vartofta 
Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvar-
står spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start 
och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdig-
ställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång 
kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med detta 
leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet för-
väntas hålla sig inom avsatt budget.  

Stadskärnan 
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling  
genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt. 
Under första delen av 2022 har bygghandlingar ta-
gits fram för första etappen som ska omfatta entré-
platsen vid Östertullsgatan. Arbetet har påbörjats un-
der augusti månad och förväntas färdigställas under 
december 2022 för etapp 1.  

I projektet finns en budget avsatt om 25 mnkr och en 
etappindelning har beskrivits mer utförligt i projekt-
direktivet .  
 

Övrigt 
Markanläggning återvinningscentral 
Projektering och utredning av den nya platsen för 
återvinningscentralen pågår. I somras gjordes trafik-
mätning på Mossvägen samt undersökning av befint-
liga gasledningar. I höst kommer andra förutsätt-
ningar att utredas, såsom markförhållanden och ut-
formning av den nya ÅVC ytan.  

Vid årsskiftet ska undersökningar vara genomförda 
för att påbörja med  projekteringen. Projekteringen 
och byggförberedelse är planerade under 2023. 
Byggnation av den nya ÅVC planeras under 2024 
och 2025.  
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Taxefinansierade – investeringar 

- Re-/löpande investering taxefinansierat 

 

 

VA - re/löpande investeringar 

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät 
och reliningar fortgår enligt flerårsplan.  

Läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan Fal-
köping och Slutarp/Kinnarp renoverades. Totalt 
byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen. 
Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att 
kunna mäta tryck och flöde genom inkommande led-
ning.  

Arbete med mindre investeringar i el, styr och ma-
skin pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsy-
stem i Valtorps reningsverk ut. Nu pågår renovering 
av biologiska bassänger på Hulesjön  som en åtgärd 
för att energieffektivisera samt förbättra utsläppsvär-
den . 

Som en del i arbete med upprustning och förbere-
delse inför kris utförs reinvesteringar i våra reserv-
vattentäkter. Under våren renoverades Flobys vat-
tentäkt Stockakällan.  Efter Floby fortsätter arbetet i 
Åsarp. Samtidigt håller avdelningen på med en re-
serv- och nödvattenplan som  i första läget fokuserar 
på områden där tillgången till grundvattentäkter är 
begränsat, såsom Falköping och Stenstorp. 

 

Omfattande renovering av VA nätet på Stora Torget 
i Falköping pågår som en del av projektet med att 
göra i ordning torgytan. All kommunal VA byts 
ut/relinas vilket minskar risker för läckage på kom-
munala ledningar och grävningar i den nya torgyta i 
framtiden.

INVESTERINGRAPPORT (tkr) PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Anslutningar 1 500 -747 1 500 0 -1 500
Anslutningsavgifter 3 000 1 463 3 000 3 000 0
Nyanslutningar (serviser) -1 500 -2 210 -1 500 -3 000 -1 500

Åtgärder på ledningsnätet -22 500 -4 270 -22 500 -16 828 5 672
Reliningar -6 000 0 -6 000 -6 000 0
Reinvesteringar på ledningsnät -11 000 -2 730 -11 000 -6 000 5 000
Kinnarp inkommande vattenledning -1 000 -1 828 -1 000 -1 828 -828
Stora torget -500 0 -500 -1 000 -500
Vartofta dricksvattenhantering -3 000 288 -3 000 -2 000 1 000
Hollendergatan Platåskolan -1 000 0 -1 000 0 1 000

Åtgärder på anläggningar -5 000 -2 389 -5 000 -5 500 -500
Hulesjön - åtgärder -2 000 -1 498 -2 000 -3 000 -1 000
Reinvestering bygg/markarbete -1 000 -263 -1 000 -1 000 0
Reinvestering maskin/utrustning -1 000 -19 -1 000 -500 500
Reinvestering el/styr -1 000 -609 -1 000 -1 000 0

Övriga inventarier -2 500 -161 -2 500 -1 600 900
Vattenmätare -1 000 -433 -1 000 -600 400
Reserv- och nödvatten -1 000 272 -1 000 -1 000 0
Övriga inventarier -500 0 -500 0 500

Re-/löpande investeringar -28 500     -7 567     -28 500     -23 928      4 572     
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- Fleråriga investeringar - taxefinansierat 

 

 

VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp  
Arbetet med ledningsnät i  Kättilstorp är i slutfasen. 
Under sommaren togs i drift den nya pumpstationen 
Vartofta-Åsaka. Nu pumpas nästan all spillvatten 
från Kättilstorp via Vartofta till Falköpings renings-
verk. Återstår mindre arbete under hösten. 

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 
Fortsättningen på projektet planeras under höst/vin-
ter 2022/2023.  

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp 
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Fastigheterna 
är anslutna till kommunalt VA. 

 

VA - Danska vägen etapp 2 
Etapp två är planerat till hösten 2022.  

 

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR) 
GÄLLANDE 

PROJEKT
BUDGET 

BUDGET 
2022 

UTFALL
2022-08 

ACK 
UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Vatten och av lopp -57  500 -15  800 -4  399 -37  176 -56  500 1 000

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 -5 026 -4 055 -31 528 -32 500 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -5 022 -94 -3 150 -17 000 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 -1 757 -208 -2 451 -3 000 1 000

Danskavägen etapp 2 -4 000 -3 995 -42 -47 -4 000 0

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT 
TAXEFINANISERAT (VA) -57 500 -15 800 -4 399 -37 176 -56 500 1 000
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd 
under år 2022 
Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen.

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i 
Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och 
ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden under år 2022. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten. 
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025 
ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026 
ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram. 

 

Tekniska nämndens uppdrag till förvaltningen 
1. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomlysa behov för re/löpande 

investeringsbudgeten för återrapport till tekniska nämnden och kommunstyrelsen (budgetberedningen).  
2. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till kommunens klimat-

strategi vid ny- och ombyggnation gällande: 
 installation av laddplatser till tjänstefordon 
 installation av solpaneler 

 

Arbete med utredning 
Uppdrag 1.  
Långsiktiga reinvesteringsplaner finns för tekniska 
nämndens områden. Nämnden kommer under 2022 
att arbeta med att genomlysa och värdera kom-
mande behov. Underlag ska tas fram för kommande 
presentation till nämnden och därefter vidare till 
kommunstyrelsen.  

Redovisning av respektive avdelning föreslås göras 
genom dokumentation samt muntliga föredrag i 
kommunstyrelsens budgetprocess. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att ta fram un-
derhållsplaner som ska vara enkla att tyda gällande 
vilka behov som finns. Under hösten kommer nuva-
rande underhållsplaner att läggas in i nytt verksam-
hetssystem och sammanställning kommer påbörjas i 
syfte att kunna genomföra en redovisning för nämn-
den under kvartal 1 2023. 

Park/gata har framtagna underhållsplaner genom 
verksamhetssystem gällande asfalt och belysning. 
För reinvesteringar gällande maskiner finns en 
framtagen maskininvesteringsplan som sträcker sig 
15 år framåt. För reinvesteringar i gatukropp måste 
denna planen oftast anpassas efter andra ledningsä-
gare såsom VA för att kunna genomföra åtgärder i 

samband med deras projekt. En genomlysning av 
samtliga re/löpande-investeringar ska göras och för-
väntas klar under 2023.  

VA-avdelningen har börjat att ta fram en förnyelse-
plan som kommer att spegla framtida behov för re-
investeringar i verksamheten. Reinvesteringar är 
nödvändiga för att bibehålla leveranssäkerhet och 
uppfylla krav enligt lagstiftningen. Förnyelseplane-
ring ska sträcka sig över långa perioder för att 
kunna prognostisera behov och styra taxeutveckl-
ing. 

Uppdrag 2.  
Installation av laddplatser till tjänstefordon pågår. 
Avdelningen tittar på vilken kapacitet som finns 
idag för att anlägga laddplatser samt vilka investe-
ringskostnader detta medför. 

En strategi för solenergi är under framtagande och 
för tillfället ute på remiss. Strategin har i syfte att 
förtydliga Falköping kommuns arbetssätt gällande 
solenergianläggningar på kommunala byggnader i 
syfte att bidra till de globala klimatmålen samt Fal-
köping kommuns klimatstrategi. 
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Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 
augusti 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen godkänner finansrapporten för Falköpings kommun 

per den 31 augusti 2022.  

Sammanfattning 
Finansrapporten ger en övergripande bild av Falköpings kommuns 
finansiella läge per den 31 augusti 2022, samt en analys och prognos kring 
framtida finansiell utveckling. Rapporten berör både kommunens upplåning, 
placeringar och likviditet. Förvaltningens bedömning är att rapporten följer 
det som enligt kommunens policy för finansfrågor ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. Rapporten i sig och kommunstyrelsens beslut medför 
inget behov av särskild finansiering. De finansiella frågorna har dock stor 
ekonomisk betydelse för kommunen.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-19 

 Finansrapport per 2022-08-31 upprättad av 
kommunledningsförvaltningen 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Kommunstyrelsen 

Finansrapport för Falköpings kommun per den  
31 augusti 2022 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner finansrapporten för Falköpings kommun 

per den 31 augusti 2022.  

Sammanfattning  

Finansrapporten ger en övergripande bild av Falköpings kommuns 
finansiella läge per den 31 augusti 2022, samt en analys och prognos kring 
framtida finansiell utveckling. Rapporten berör både kommunens upplåning, 
placeringar och likviditet. Förvaltningens bedömning är att rapporten följer 
det som enligt kommunens policy för finansfrågor ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. Rapporten i sig och kommunstyrelsens beslut medför 
inget behov av särskild finansiering. De finansiella frågorna har dock stor 
ekonomisk betydelse för kommunen.  

Bakgrund 
Enligt kommunens policy för finansverksamheten ska ekonomichefen 
rapportera till kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsbokslut. 
Rapporten sammanställs därmed tre gånger per år, april, augusti och 
december. Rapporten ska innehålla sammanställning av låne- och 
placeringsportföljens storlek, sammanställning av limiter samt 
likviditetssituationen. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att rapporten följer det som enligt kommunens 
policy för finansfrågor ska rapporteras till kommunstyrelsen. På sidan tre i 
rapporten finns ett avsnitt om uppföljning av finansverksamheten vad gäller 
lån. Av tabellen som visar valda nyckeltal jämförda mot de ramar som lagts 
in i uppföljningen mot finanspolicyn i Falköpings kommun framgår att 
kapitalbindningen varit något kort under perioden. 
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  
Rapporten i sig och kommunstyrelsens beslut medför inget behov av särskild 
finansiering. De finansiella frågorna har dock stor ekonomisk betydelse för 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-19 
 Finansrapport per 2022-08-31 upprättad av 

kommunledningsförvaltningen 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunrevisionen  
 
 

 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 



 

 

 

Finansrapport 2022-08-31 

 

1. INLEDNING 

Enligt kommunens Policy för finansverksamheten skall Ekonomichefen 
rapportera till kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsbokslut. 
Rapporten sammanställs därmed tre gånger per år, april, augusti och 
december. Rapporten skall innehålla sammanställning av låne- och 
placeringsportföljens storlek, sammanställning av limiter samt 
likviditetssituationen. 

Syfte 

Syftet med Finansrapporten är att ge en övergripande bild av Falköpings 
kommun finansiella läge, samt en analys och prognos kring framtida 
finansiell utveckling.  

Rapportering 

Rapporten behandlas av kommunstyrelsen förutom vid årsskiftet då den 
behandlas av Kommunfullmäktige. Då skall rapporten även innehålla 
uppföljning av åtgärder som tagits inom ramen för finansverksamheten. 

2. SAMMANFATTNING 
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3. LÅN 

I kommunen Falköpings kommuns Policy för finansverksamheten finns 
riktlinje för kommunens upplåning.  Kommunen har samtliga lån hos 
Kommuninvest. Det finns två Derivat (ränteswappar) hos Nordea. De 
underliggande lånen är hos Kommuninvest.  

Låneskuldens utveckling senaste 6 åren.  

 

 

Räntemarknader 

I Sverige styrs räntemarknaden med Riksbankens styrränta, tidigare 
benämnd reporäntan. Räntans funktion och syfte, är att styra dagslåneräntan 
och påverka andra räntor i ekonomin så att inflationsmålet kan uppnås. 

 

Styrräntans utveckling  

 

 

 

 

Styrränta per 2022-08-31  

0,75 % 
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Marknadsräntor 

Förväntade utveckling marknadsräntor, Stibor (från Kommuninvest) 

 

Skuldprofil - Fast/Rörlig fördelning och Kapitalbindning  

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är-2.25-år och den genomsnittliga 

räntebindningen är-2.60-år.  Av portföljen har-40.21%-en kapitalbindning på 1 år 

eller kortare och-38.70%-har en räntebindning på 1 år eller kortare.  Utan derivat 

hade-51.02%-av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare 

 

Räntekostnader 

För innevarande kalenderår-(2022) förväntas räntekostnader inklusive 

refinansieringsantaganden bli 10,271,355 kr varav-1,132,165 kr-kommer från 

planerad men ej ännu genomförd refinansiering. Grafen nedan visar den 

förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden. 
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Räntekänslighet 

Tabellen nedan visar förändring i räntekostnader på en portfölj inklusive 
refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med  
1 %, 2 % och 3 %. 

 

Finanspolicy Uppföljning 

Tabellen nedan visar valda nyckeltal jämförda mot de ramar som lagts in i 
uppföljningen mot Finanspolicyn i Falköpings Kommun. 

 

Låneportfölj 
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Kommande händelser 

Här är de kommande 6 månadernas händelser. 

 

Gröna Lån 

Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart 
samhälle. Vi i kommunsektorn som står inför stora investeringar och vill 
främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt 
eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och 
energieffektiviseringar kan genom att bygga ”grönt” finansiera detta genom 
Kommuninvests ”gröna lån”.  

Inom dessa kategorier är det möjligt att söka Gröna Lån: 

   

Falköpings kommuns andelen Gröna lån uppgår till 40,89 % av totala lån 
per 2022-08-31. 

Följande projekt är godkända för gröna lån.  
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4. PENSIONSPORTFÖLJ 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2005 att avsätta 7 mnkr/år fram till 2014 för 
att hantera kommande ökning av pensionsutbetalningar. Innehavet i denna 
pensionsportfölj är av långsiktig karaktär. Under 2020 avyttrades portföljens 
innehav och en ny portfölj startade med placeringar enligt av 
kommunfullmäktige ny antagen Finanspolicy. Anskaffningsvärdet var 86 
mnkr och kommunen anlitar konsultföretagen Söderberg och Partners för 
rådgivande förvaltning           
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Pensionsportföljens utveckling sedan maj 2020.           
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Pensionsportföljens innehav i räntetillgångar och aktier. 
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5. LIKVIDITET 

Kommunens likviditet skall enligt finanspolicyn planeras så att den hålls på 
en tillfredsställande nivå så att god betalningsberedskap upprätthålls. 
Likviditetsplaneringen ligger till grund för betalningsberedskapen på kort 
och lån sikt och vara underlag för placeringar, upplåning och amortering.  

Falköpings kommuns likviditet upprätthålls genom: 

- Bankkonto (Kassa, plusgiro) 
- Checkräkningskredit 
- Likviditetsplacering (räntefonder) 

Ekonomiavdelningen planerar likviditeten genom en likviditetsbudget på 
årsbasis som följs upp månadsvis. Varje månad transfereras ca 250 mnkr 
genom kommunens betalsystem. De största transaktionerna är skattemedel 
som kommer in runt den 22:e och löner som går ut runt den 25:e. 
Likviditeten är som lägst runt den 20:e och som högst runt den 23:e varje 
månad. 

Likviditeten uppgick rapportdagen per 2022-08-31 till 114,9 mnkr (exkl 
checkräkning och likviditetsportfölj) lägsta saldo under kvartalet var 72,8 
mnkr. Falköpings kommun bör ha en en likviditet som inte understiger 25 
mnkr. Total likviditet inkl checkräkning 25 mnkr och likviditetsplacering ca 
50 mnkr, uppgår då till 100 mnkr.   
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Likviditetsportfölj 

Likviditetsportföljen tillkom i samband med att kommunen upphandlande 
nytt bankavtal under 2021. Affärsmässigt minskade möjligheten till 
tillfredsställande checkräkning varför kommunen placerar ca 50 mnkr i en 
likviditetsportfölj. Denna portfölj skall innehålla i huvudsak räntebärande 
värdepapper. Dessa medel kan snabbt säljas och inom ett par dagar vara 
tillgängliga på kommunens bankkonto. 

Likviditetsportföljen förvaltas av Söderberg & Partners. Här nedan visas 
utveckling sedan start september 2021 och portföljens innehav och värde. 
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§ 93 Dnr 2022/00374 

Beslut om skattesats för år 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 

kommunala skattesatsen för år 2023 lämnas oförändrad, och fastställs till 
21,95 öre per skattekrona.  

Sammanfattning 
Falköpings kommuns budgetprocess för år 2023-2025 är i år 2022 förlängd 
med en månad på grund av val till kommunfullmäktige som genomfördes 
den 11 september 2011. Eftersom kommunfullmäktige därför inte beslutar 
om skattesatsen för år 2023 innan oktober månads utgång behöver istället 
kommunstyrelsen föreslå skattesatsen den preliminära kommunala 
inkomstskatten för år 2023. Falköpings budgetberedning behandlade 
skattesatsen i samband med budgetförutsättningar för år 2023-2025, 
budgetberedningen lämnade då skattesatsen oförändrad på 21,95 öre per 
skattekrona år 2023. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att processen är i linje med 
gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning, vidare har 
skattesatsen behandlats av budgetberedningen i samband med 
budgetförutsättningarna under våren och den nya skatteprognos som 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade under augusti har 
haft mindre konsekvenser på kommunens budgeterade resultat. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-20 

 Budgetförutsättningar för år 2023-2025 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 



 

Ekonomiavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Christoffer Eriksson | Biträdande ekonomichef | 0515-88 50 78 | christoffer.eriksson@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Beslut om skattesats för år 2023 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 

kommunala skattesatsen för år 2023 lämnas oförändrad, och fastställs till 
21,95 öre per skattekrona.  

Sammanfattning  

Falköpings kommuns budgetprocess för år 2023-2025 är i år 2022 förlängd 
med en månad på grund av val till kommunfullmäktige som genomfördes 
den 11 september 2011. Eftersom kommunfullmäktige därför inte beslutar 
om skattesatsen för år 2023 innan oktober månads utgång behöver istället 
kommunstyrelsen föreslå skattesatsen den preliminära kommunala 
inkomstskatten för år 2023. Falköpings budgetberedning behandlade 
skattesatsen i samband med budgetförutsättningar för år 2023-2025, 
budgetberedningen lämnade då skattesatsen oförändrad på 21,95 öre per 
skattekrona år 2023. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att processen är i linje med 
gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning, vidare har 
skattesatsen behandlats av budgetberedningen i samband med 
budgetförutsättningarna under våren och den nya skatteprognos som 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade under augusti har 
haft mindre konsekvenser på kommunens budgeterade resultat. 

Bakgrund 

I kommunallagens 11 kapitel finns reglerat kring budgetprocessen och de 
tider som gäller för beslut av budget och skattesats. 

Enligt 8 § gäller följande. ”Förslag till budget ska upprättas av styrelsen 
före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet 
ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den 
preliminära inkomstskatten under det följande året”. 



 
  2 (2) 

 

 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår från gällande styrdokument för 
verksamhets- och ekonomistyrning. I de budgetförutsättningar för år 2023-
2025 som beslutades av Falköpings kommuns budgetberedning under våren 
föreslogs att skattesatsen för år 2023 skulle lämnas oförändrad till 21,95 öre 
per skattekrona.  

Då det genomfördes ett kommunalval den 11 september 2022 har kommunens 
budgetprocess förlängts med en månad från sista måndagen i oktober till sista 
måndagen i november för behandling av Flerårsplan för år 2023-2025 med 
skattesats för år 2023. Då budgetförslaget först kommer beslutas i november 
månad behöver kommunstyrelsen föreslå den kommunala skattesatsen för år 
2023.  

Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att förslaget är i linje med 
gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning och de 
budgetförutsättningar som antogs under våren i uppstart av budgetprocessen 
för år 2023-2025. 

Utifrån ny skatteprognos från SKR samt nämndernas budgetunderlag för år 
2023-2025 är det kommunledningsförvaltningens bedömning att skattesatsen 
för år 2023 kan lämnas oförändrad jämfört med år 2022. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Däremot har förslaget indirekta konsekvenser i processen att ta fram förslag 
till flerårsplan för år 2023-2025, genom att skatteintäkterna ligger kvar på 
samma nivå som SKRs senaste skatteprognos i augusti för Falköpings 
kommun. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-20 
 Budgetförutsättningar för år 2023-2025 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef 
 
 
 

 
Christoffer Eriksson 
Biträdande ekonomichef 
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Syfte
Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en sam-

lad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga 

förutsättningar som Falköpings kommun har inför 

budgetarbetet till flerårsplan för år 2023-2025. Bud-

getförutsättningarna utgår från kommunens styrdoku-

ment för verksamhets- och ekonomistyrning.

I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan 

som ligger till grund för årets budgetarbete samt de 

beräkningsuppgifter som ska användas vid framta-

gandet av nämndens budgetunderlag. 

Kommunens uppdrag
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhäll-

funktioner som en del av den service som samhället 

ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 

styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser 

där det framkommer att kommunen ansvarar för 

barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård 

liksom ansvaret för planering av bostäder, hälsoskydd, 

miljöskydd och räddningstjänst. 

Inledning

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom 

sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med 

och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgång-

punkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet 

är att omsätta och nå nationella krav, statliga och 

kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar 

olika ansvarområden tillsammans med budget ut till 

nämnderna.

Organisation
Förutom traditionell kommunal förvaltningsform 

bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk 

form. Falköpings kommun äger 100 procent av Fal-

köpings Hyresbostäder AB och Ekehagens Forntidsby 

AB. Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbyg-

dens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av Solör 

Bioenergi AB.

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i Falköping 

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevisionen

Valberedningen

Barn- och
utbildnings-

nämnden

Byggnads-
nämnden

Nämnden för 
Samhällsskydd 

Mellersta 
Skaraborg

Kompetens-
och arbetslivs-

nämnden

Social-
nämnden

Kommun-
styrelsen

Tekniska
nämnden

Valnämnden
Kultur- 

och fritids-
nämnden

Fastighets AB Mösseberg  

Överför-
myndare

100%

100%

100%

100%

49%



BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2023-2025   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  5

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärldsanalys
Omvärldsanalys
Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 

möjligheterna med att skapa det Goda Livet i Falkö-

ping. Genom att bevaka trender och osäkerheter i om-

världen skapas en förståelse och handlingsberedskap 

i den kommunala organisationen och fungerar som 

underlag för strategiska frågor i flerårsplanen. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har definierat 

fem övergripande områden, globalisering, demografi, 

klimat, teknik och värderingar, där förändringar starkt 

påverkar både Sverige och övriga världen. Vidare lyfter 

SKR i sin analys ett antal trender som kan komma att 

få stor betydelse för det kommunala uppdraget. Mate-

rial från SKR ligger till grund för det arbete som gjorts 

i omvärldsbevakningen inför planeringsförutsättningar 

till kommande flerårsplan. 

Demografi
Den demografiska utvecklingen påverkar ett lands 

ekonomi och arbetsmarknad. Trenden i västvärlden 

visar låga födelsetal och en ökad livslängd. Välfärds-

systemet utmanas när färre ska försörja fler. Kompe-

tensbehov inom skola, vård och omsorg kommer öka. 

Konkurrensen om rätt kompetens är stor och samti-

digt sker en förändring på arbetsmarknaden där en 

del yrken försvinner medan andra branscher växer och 

behöver rekrytera. Ett kompetensglapp uppstår som 

behöver matchas mot arbetsmarknadens efterfråga.  

Behovet av livslångt lärande och möjlighet till att lära 

om, lära nytt och lära mer ökar för att möta ett arbets-

liv i förändring men också ett samhälle i förändring. 

Omställningsförmågan blir en kompetens att räkna 

med. 

Förändrade livsmönster
Under pandemin har vissa delar av den yrkesverk-

samma befolkningen tvingats till att arbeta hemma. 

En vana vid digitala möten och förändrade arbetssätt 

har utvecklats. Detta skulle kunna innebära att nya 

livsmönster tar form. Platsbundenheten blir mer flexi-

bel när boendeplats kan väljas utifrån andra kriterier 

är arbetsplatsen. Möjligheten att välja livsstil samt 

hitta balans mellan arbete och fritid ökar. Mer flexibla 

arbetsplatser kommer bland annat ställa krav på en 

fungerande infrastruktur, fungerande arbetsmiljö samt 

arbetsgivarens möjligheter att möta upp de krav som 

ställs. För många yrkeskategorier kan den nya normen 

bli en hybrid av distans – och kontorsarbete. De per-

sonalgrupper som behöver öka för att klara välfärden 

kräver dock fysisk närhet och stöd. 

Digitalisering
Under pandemin tar digitaliseringen stora kliv. Fler 

digitala tjänster tas fram inom såväl offentlig som pri-

vat sektor. Fler har också möjligheten att använda de 

digitala tjänsterna,  ibland på bekostnad av det mänsk-

liga mötet. Den digitala mognaden hos befolkningen 

innebär ökade förväntningar och ställer också krav 

på de stöd och tjänster som regioner och kommuner 

tillhandahåller. En utmaning kommer bli att möta de 

nya förväntningarna samt de förändrade livsmönstren 

som både driver på och drivs av digitaliseringen. 

Klimatpåverkan
Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt tydli-

gare och vi kommer i framtiden behöva ha beredskap 

för oönskade händelser såsom stora vattenmassor 

eller värmeböljor. En klimatomställning krävs vilket 

innebär förändrat beteende och vanor hos länder, pri-

vat – och offentlig sektor samt den enskilde individen. 

Cirkulära flöden, delningsekonomi och gröna bolån är 

några exempel på hur klimatnytta och ekonomisk för-

del kan kombineras. Idag vill många arbeta för arbets-

givare som har en tydlig agenda för att bidra till att 

förbättra miljön Ett medvetet miljöarbete är ett måste 

för planetens överlevnad, men det kan också komma 

att skapa nya konkurrensfördelar hos både företag och 

kommuner framöver. 

Ökad polarisering
Även om många i Sverige har fått det avsevärt bättre 

ekonomiskt de senaste 30 åren har en ökad polari-

sering skett i samhället. Gapet mellan människors 

livsvillkor ökar när det gäller skillnader som exem-

pelvis arbetslöshet, skolresultat, hälsa och upplevd 

trygghet. En ökad ojämlikhet innebär att det finns 

grupper i samhället som har ett ökat behov av och 

tar mer resurser i anspråk från kärnverksamheter 
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såsom skola och socialtjänst. Vi vet också att stora 

skillnader i livsvillkor ökar risken för oro och sociala 

konflikter. Mycket ansvar landar på kommunen för att 

jobba främjande, förebyggande och kompenserande 

men också för att hantera den otrygghet som uppstår 

till följd av skillnader i livsvillkor. Tillitens betydelse 

för samhällsutvecklingen uppmärksammas alltmer. 

Sverige ligger ofta högt vad gäller människors tillit i 

internationella undersökningar. Trenden visar dock att 

något håller på att hända och tilliten har minskat samt 

varierar mellan olika grupper i samhället. Minskad 

tillit mellan människor ökar betydelsen av samhällets 

institutioner och organisationer och vad medborgare 

ska kunna förvänta sig av dem. Ökad ojämlikhet och 

minskad tillit till samhället riskerar att leda till po-

pulism och minskad demokrati i styrningen. Kom-

munens demokratiuppdrag och förmåga att bidra till 

helhet, delaktighet och medskapande blir allt viktigare.  



BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2023-2025   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  7

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Vision, mål och styrning

Kommunens vision - Det Goda Livet
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara 

samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för 

kommande generationer. Det Goda Livet bygger på 

allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livs-

kvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och 

trivseln för invånarna i Falköpings kommun. 

 

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, infly-

tande och hälsa. När enskilda individer och grupper 

får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utveck-

lingen av samhället i stort, uppstår en känsla av med-

skapande som bidrar till meningsfullhet. Menings-

fullhet är avgörande för att skapa det goda livet för 

Falköpings kommuns invånare.  Falköping tar ansvar 

för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. 

Kommunen vill skapa det goda livet för kommunens 

invånare och för kommande generationer.   

Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-

munen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, 

där naturens och de mänskliga resurserna används 

medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och 

villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem 

och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att 

skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen 

med det dynamiska och rättvisa samhället där de 

mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett tydligt 

samband mellan hållbara satsningar och den lokala 

utvecklingen.  Falköping ska vara en bra kommun att 

besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommu-

nen som organisation är till för Falköpingsborna och 

strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, 

att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och 

ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom 

effektivitet, tillit och samverkan.  

 Agenda 2030

Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen 

hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030. 

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar 

utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna 

leverera välfärd till invånarna.

 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-

dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta 

synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete 

kommunen gör.

Politisk prioritering
I förarbetet till flerårsplan för år 2023-2025 har den 

styrande politiska majoriteten identifierat följande 

fokusområden:

• Arbetsmarknad

• Digitalisering

• Klimat

• Trygghet
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INGEN
HUNGER

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

I Falköpings kommun skapas 

det goda livet – det är tillsam-

mans som ett hållbart samhäl-

le utvecklas

Ett socialt hållbart Falköping 

utgår från alla människors lika 

värde och mänskliga rättigheter 

och skapas tillsammans med 

kommuninvånarna. Det handlar 

om att bygga ett långsiktigt 

stabilt och dynamiskt samhälle 

där alla invånare ska känna respekt och delaktighet, 

ha inflytande i samhället och ha resurser att styra över 

ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, 

hälsa, trygghet och sociala nätverk. Ett samhälle med 

öppna och toleranta invånare möjliggör nya möten 

mellan invånare med skilda bakgrunder, erfarenheter 

och referensramar som är nödvändiga för den socialt 

hållbara samhällsutvecklingen.

Medborgardialog är av central betydelse i kommu-

nens arbete med de övergripande målen och mot 

visionen Det goda livet i Falköping. Genom att skapa 

arenor för dialog kan invånare medskapa framtidens 

hållbara kommun och vara en del av samhällsgemen-

skapen och utvecklingen. För att alla ska känna att 

de är en del av samhället och kan utöva sitt medbor-

garskap förutsätts i allt högre grad också en digital 

delaktighet. 

Med delaktighet följer en ökad trygghet. Den fak-tiska 

och den upplevda tryggheten skapas genom möten 

mellan människor och när relationer byggs. Det är ett 

ansvar som delas av alla i Falköpings kommun. En 

förutsättning för att uppnå visionen av Det goda livet 

är att Falköpings kommun är en trygg plats att leva 

och bo på. Social hållbarhet ska ge alla invånare lika 

möjligheter till en god livsmiljö.

Förebyggande insatser barn och unga

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 

insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 

om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för att 

kommunen ska växa och utvecklas. Det görs genom 

satsningar på verksamheter för barn och unga där 

socioekonomiska faktorer beaktas. Alla barn och unga 

som lever och verkar i kommunen ska känna sig del-

aktiga i och medansvariga för samhällsutvecklingen. 

Kommunen ska skapa förutsättningar för ett socialt 

hållbart Falköping genom samverkan både internt och 

externt. Det innebär att kommunen ska ha en fung-

erande och flexibel struktur för att samarbeta med och 

stödja nätverk, civilsamhället och föreningsliv. Ledor-

den är framåtanda, mångfald och öppenhet i nätverk 

och föreningar.

Fullföljda studier och etablering på arbetsmarkna-

den

Kommuninvånares inträde på arbetsmarknaden är 

avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett socialt 

hållbart samhälle. I en alltmer komplex värld som ge-

nomgår snabba förändringar blir kompetenskapitalet 

allt mer betydelsefullt. Kommunen ska vara en motor 

som bidrar till att skapa goda förutsättningar för en 

långsiktig och framgångsrik verksamhet för utbildning 

och etablering på arbetsmarknaden. Det handlar om 

insatser för att stödja ett ökat arbetsdeltagande med 

betoning på fullföljda studier och livslångt lärande. 

Utbildning är den viktigaste investeringen samhället 

kan göra för en individ. Med utbildning och möjlig-

het till egen försörjning kommer också en mer jämlik 

hälsa vilket har stor betydelse för en hållbar samhälls-

utveckling. 

Kommunen ska verka för att fler ska komma i arbete 

och nå egen försörjning. Arbetslösheten i Falköpings 

kommun är idag relativt hög med framför allt en stor 

grupp långtidsarbetslösa. Det är nödvändigt att utgå 

från individens behov och förutsättningar samt att 

ha en fungerande samverkan mellan kommun och 

näringsliv för att matchning mellan invånare utbild-

ning och arbetsgivare ska kunna ske. Kommunen ska 

främja utveckling av nya samverkansformer mellan 

de olika aktörerna utifrån befintliga arbetsmarknads-

politiska insatser, systematiskt utvärdera effekter av 

insatser och arbeta för förbättringar genom att skapa 

nya initiativ. 

Skapa förutsättnignar för ett socialt 
hållbart Falköping
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GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

INGEN
HUNGER

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Falköpings kommun ska vara 

en bra plats att bo, verka och 

leva på - en plats där invånare 

känner stolthet och trygghet

För att stärka attraktiviteten är 

det avgörande att kommunen 

är en bra plats att bo, verka och 

leva på. En god boendemiljö 

med tillgång till fina naturvär-

den och attraktiva miljöer ökar 

Falköpings kommuns attrak-

tionskraft. Falköpings kommun har under tiotalet år 

ökat sin befolkning. Denna utveckling ska fortsätta. 

Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens 

möjligheter att stärka sin position och bli intressant 

för invånare, näringsliv och civilsamhället. Kom-

munen ska vara i framkant och i ständig rörelse och 

samtidigt förstärka det som är unikt för Falköping. 

En kommun med egen växtkraft där invånare trivs, 

utvecklas och känner stolthet. 

Kommunen vinner på att samverka, skapa nätverk och 

mötesplatser, både internt och externt mellan olika 

aktörer i samhället. Kommuninvånare rör sig mellan 

olika platser i sitt arbetsliv och på sin fritid vilket säl-

lan begränsar sig till en enda kommun. En kommun 

som samverkar väl blir därför en attraktivare kommun 

och genom ett rikt kulturliv kan kommuninvånarnas 

livskvalitet stärkas.

Det handlar också om fokus på sociala perspektiv 

inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och 

boenderelaterade åtgärder som verkar för inkludering. 

Samhällsplaneringen ska utformas så att socialt utan-

förskap motverkas, naturliga mötesplatser skapas och 

trygghet upplevs.  

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra bo-

städer

För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kom-

munen ta vara på samspelet mellan stad och land.  

Landsbygdens värden i form av naturskönt boende, 

företag, rekreativa kvaliteter och ekosystemtjänster 

ska samspela med de olika tätorternas service, handel 

och kommunikationsmöjligheter. Naturens värden, 

den biologiska mångfalden och resurser skapar en 

levande landsbygd när de tas tillvara och utvecklas. 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta 

för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 

därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg 

och inspirerande miljö med mötesplatser. 

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-

gandet och invånarnas kvalitativa värden sätts i fokus i 

skapandet av stads- och landsbygd. Att ha en bostad i 

en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna att 

klara andra delar såsom utbildning, arbete och fritid.

Falköpings kommun har fantastiska förutsättningar 

med sin geografiska utsträckning med Falköpings 

tätort i centrum och landsbygd med mindre tätorter i 

kringlandet. Allt tillsammans innebär att kommunen 

kan erbjuda attraktiva boendemiljöer till många. Bra 

bostäder och goda boendemiljöer med närhet till både 

natur, kultur och förskola/skola för de yngre barnen 

är grundläggande kvaliteter som påverkar välfärden i 

Falköpings hela kommun. 

En hållbar kommun med goda kommunikationer 

Ett prioriterat område för att stärka attraktiviteten är 

goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruktur. 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas yt-

terligare genom fortsatta satsningar på utveckling av 

infrastruktur. Tillgång till bredband utgör en nödvän-

dig infrastruktur för att skapa inkluderande digitalise-

ring. Den digitala utveckling har skapat möjlighet till 

nya arbetssätt vilket kan gynna Falköping kommuns 

Skapa förutsättnignar för ett attrakti-
vare Falköping
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attraktivitet som boställe oavsett arbetsplats.

Förutsättningar för hållbar kommunikation ska tas 

tillvara och kommunen ska aktivt arbeta för en fortsatt 

bra kollektivtrafik såväl lokalt, regionalt som nationellt 

samt hållbara mobilitetslösningar.  

Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara 

satsningar och den lokala utvecklingen, därmed ska 

kommunen arbeta mot regionala, nationella och 

globala hållbarhetsmål. Kommunen ska bidra till att 

minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart ener-

gisystem som bygger på lokala och förnybara resurser 

och aktivt arbeta med hållbara livsstilar. Falköpings 

kommun ska vara en fossilfri kommun år 2030. Syftet 

är också att skapa förutsättningar för invånare att göra 

hållbara val ur ett långsiktigt perspektiv eftersom sam-

hället ska lämnas över till kommande generationer.
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Falköping – en drivande aktör

Falköpings kommun ska vara 

och upplevas som en kreativ 

och drivande kommun som 

skapar goda förutsättningar för 

såväl nya etableringar och be-

fintliga företag i både stad och 

på landsbygd. 

Kommunen har ambition 

att bidra till en utveckling av 

näringar inom den gröna sektorn samt öka med-

vetenheten kring hållbarhetsfrågor. Kommunen ser 

besöksnäringen utifrån natur- och kulturvärden som 

ett starkt tillväxtområde där arbetet med affärsut-

veckling är centralt med fokus på marknadskunskap 

och produktutveckling. I Falköpings kommun finns 

goda förutsättningar för en ökad hållbar livsmedels-

produktion, en utveckling som kommunen ska främja. 

Kommunen ska också arbeta proaktivt för utveckling 

av hållbar handeln, till exempel genom en omställning 

mot cirkulära ekonomier. 

Kommunen ska vara en drivande aktör i Skaraborg 

som verkar för ökad samverkan med grannkommu-

ner och bidrar till att tydliga strukturer utvecklas för 

Skaraborgs tillväxtarbete.

Bibehålla och utveckla kommunens bemötande och 

servicekvalitet

Utveckling av näringslivet är avgörande för välfär-den. 

Det kan bara fortsätta utvecklas genom ett ömsesidigt 

förtroende mellan kommun och näringsliv. För detta 

krävs en framtidstro och en gemensam viljeriktning 

men även ett kraftfullt lokalt engagemang. Kommunen 

ska finnas som en aktiv och naturlig part i utvecklings-

arbetet och såväl nya som etablerade företag ska få ett 

gott bemötande och en hög kommunal servicekvalitet. 

Falköpings kommun ska ha ett öppet företagsklimat 

med ett gott värdskap och vara ett självklart alternativ 

för företag som vill etablera sig. Samtidigt ska kom-

munen vara förberedd för långsiktiga förändringar 

inom arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för 

diversifiering av näringslivet. 

Stimulera företagande och matcha kompetens

Ett levande näringsliv förutsätter nytänkande och 

nytillskott. Kommunen ska både aktivt stödja och 

stimulera det befintliga näringslivet och verka för 

nyföretagande. 

Kompetensförsörjning ses som en viktig förutsättning 

för att utveckla arbetsmarknaden och skapa konkur-

renskraft. En god samverkan med näringslivet gynnar 

strukturer för hållbar matchning.  En fungerande och 

ledande kompetensförsörjning kräver utbildnings-

matchning till både dagens och morgondagens efter-

frågade kompetens. 

Kommunen ska främja och motivera näringslivet att 

stärka sitt ansvar i att bidra till ett ekonomiskt, ekolo-

giskt och inte minst socialt hållbart Falköping. 

Infrastruktur som möjliggör etableringar

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 

vid västra stambanan och en god infrastruktur som 

ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings 

attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logis-

tikutveckling, nyetableringar och stärker befintligt 

näringsliv. 

Skapa förutsättningar för ett näringsliv 
som utvecklas
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GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Kommunens organisation ska vara ut-
vecklande och förnyande med en tillits-
baserad styrning

Verksamheterna är till för kom-

muninvånarna

Kommunen ska vara en väl 

fungerande serviceorganisa-

tion med myndighetsansvar till 

Falköpings kommuns invånare. 

Uppdraget är att skapa goda 

förutsättningar för att utveckla 

och tillhandahålla service och 

tjänster med hög kvalitet och 

bra bemötande, som utgår från 

helheten och förenklar vardagen för kommuninvånar-

na och dem som kommunen är till för.

Kommunens alla verksamheter och varje medarbetare 

bidrar till en god kvalitet genom att alla behandlas 

rättvist och att relationerna kännetecknas av öppen-

het, respekt och ett gott bemötande. Kommunen är till 

för invånarna.

En lärande och utvecklande verksamhet

Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning 

balansera behovet av kontroll med förtroende till 

medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfaren-

het. Detta gör också kommunen till en mer attraktiv 

arbetsgivare. God kvalitet säkerställs genom att kom-

munen kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 

den kompetens som krävs för att möta invånarens 

behov och nå verksamheternas mål. Kommunen efter-

strävar ett förändringsledarskap och ett tillitsbaserat 

arbetsklimat som kännetecknas av dialog och delaktig-

het där politiker, chefer och medarbetare gemensamt 

medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en 

effektiv verksamhet med god kvalitet. 

En god kvalité i verksamheten förutsätter att verk-

samheterna samverkar och organiseras utifrån upp-

drag och att resurserna används på ändamålsenligt 

och effektivt sätt för att nå uppsatta mål. 

Kommunen ska också ha ett långsiktigt perspektiv i 

syfte att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som 

tar miljö- och klimatansvar för att göra så litet klimat-

avtryck som möjligt. Kommunen ska ha ett aktivt kli-

mat- och energiarbete i syfte att skapa en god livskva-

litet för framtidens invånare. Kommunen ska genom 

sina investeringar, inköp och upphandlingar minska 

sitt klimatavtryck och därmed öka sitt miljöansvar. 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksam-

heternas kvalitet

Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer måluppfyl-

lelsen och identifierar utvecklingsområden utifrån så-

väl invånarnas behov och förväntningar som lagställda 

krav och verksamheternas uppdrag. Genom att arbeta 

processbaserat kan kommunens organisation utvärde-

ra såväl de tjänster och aktiviteter som når invånaren 

likväl som hållbarheten och stabiliteten av de verksam-

heter som levererar den. 

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i 

verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-dens 

förändringar på ett lämpligt sätt. Kontinuerlig uppfölj-

ning av kommunens mål och verksamheter tillsam-

mans med en relevant omvärldsanalys skapar förut-

sättningar för ett proaktivt agerande och utveckling av 

relationer med omvärlden. 

Digitala system och tekniska lösningar ska verka för 

att verksamheterna blir effektivare, når sina mål och 

bidrar till att kvalitetssäkra de processer som säker-

ställer välfärden. Digitaliseringen anses som den 

enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och den 

påverkar alla delar av vårt samhälle. Den viktigaste re-

sursen är medarbetarna, deras omställningsförmåga, 

kompetens och kunskap. Medarbetare med en rele-

vant digital kompetens kan också ta tillvara möjlighe-

ter till ökade resultat och effektivisering. Kommunen 

ska ses som möjliggörare och möta utmaningar med 

mod, nytänkande och samarbete.
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Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsföränd-

ringar som kommer att bli nödvändiga. 

Uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget. 

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommu-

nala organisationen från kommunfullmäktiges vision 

till verksamheterna. 

 

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt 

och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt 

skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad 

delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra 

övergripande mål görs som en samlad bedömning av 

måluppfyllelse och baseras bland annat på nämnder-

nas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för 

indikatorer, uppföljning av strategier och andra styr-

dokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att 

få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt 

av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt 

olika kommunala satsningar har. Vid resultatredovis-

ning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av 

identifierade utvecklingsområden. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kva-

litetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga 

underlag finns effekt olika kommunala satsningar har.
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Befolkningsutveckling

DEMOGRAFI VERKLINGT UTFALL 31 DECEMBER INNEVARANDE ÅR BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Ålder vid  
årets slut 

2018 2019  2020      2021     
BUDGET 

2022 
UTFALL 

2021-12-31
AVVI-

KELSE 
PLAN  
2023 

PLAN 
2024 

PLAN 
2025

0 år 395 397 374 332 395 332 -63 350 343 340 

1 - 5 år 2 069 2 066 2 067 2 047 2 045 2 047 2 2 009 1 965 1 902 

6 - 15 år 4 105 4 151 4 127 4 165 4 267 4 165 -102 4 165 4 167 4 234 

16 - 18 år 1 187 1 249 1 245 1 239 1 216 1 239 23 1 233 1 280 1 265 

19 - 24 år 2 173 2 135 2 116 2 111 2 232 2 111 -121 2 220 2 231 2 219 

25 - 64 år 15 987 15 984 15 947 15 941 15 791 15 941 150 15 809 15 780 15 820 

65 - 74 år 3 698 3 666 3 670 3 688 3 612 3 688 76 3 652 3 624 3 589 

75 - 84 år 2 446 2 521 2 589 2 657 2 626 2 657 31 2 738 2 790 2 846 

85 - 94 år 1 008 988 1 020 1 008 1 027 1 008 -19 1 045 1 083 1 090 

 + 95 år 87 89 83 82 90 82 -8 79 87 95 

SUMMA 
BEFOLKNING 33 155 33 246 33 238 33 270 33 300 33 270 -30 33 300 33 350 33 400

Förändrning 78 91 -8 32 -30 30 50 50

Falköpings befolkningsökning under år 2021 landade 

på totalt 32 personer, ökningen kan främst kopplas 

till minskade utflyttningar från kommunen jämfört 

med tidigare år. Det som är värt att notera är ett 

fördelseunderskott i kommunen för år 2021, det avled 

alltså 29 personer fler än som föddes. När det gäller 

flyttningsöverskottet var det 17 personer fler som flyt-

tade till kommunen än som flyttade ifrån kommunen. 

Totalt är omsättningen via flytt på cirka 1 500 personer 

per år och merparten av de som lämnar kommunen är 

mellan 19-24 år.

Under de senaste åren har falkölpings kommun räknat 

med barnkullar om cirka 400 barn per år. I den föd-

delsestatistik som finns för år 2020 och år 2021 har 

detta minskat och de två senaste barnkullarna ligger 

på cirka 350 barn på år.

Detta kommer kan leda till en snabb ändrad volym 

avseende förskolebarn inom Falköpings kommun, 

men även på sikt kommer grundskoleverksamheteten 

att påverkas.

Beräkning av befolkningsökning i budgetförutsättning-

arna är viktiga för att ta fram prognoser för periodens 

skatteintäkter och statliga bidrag. Vidare påverkar även 

befolkningsförändringen verksamheterna på olika sätt 

som behöver justeras för att bibehålla samma kvalité 

och utbud av offentliga tjänster.

I dessa budgetförutsättningar beräknas befolknings-

ökningen per år till 50 personer, vilket är något mer 

än kommunen vuxit de senaste åren, men då flera nya 

bosäder inom kommunen färdigställs inom år 2023-

2025 beräknas därför befolkningen i kommunen öka.

Påverkan på ekonomin

Varje ny invånare innebär cirka 50-70 000 kronor i 

ökade inkomster för kommunen, i form av skatter eller 

statsbudrag, beroende på ålder och inkomst. Varje ny 

invånare i åldersspannet 1-18 år och över 80 år ger 

även ett tillskott i kostnadsutjämningen samtidigt som 

personer mellan 19 och 79 år ger en minskad kost-

nadsutjämning. 

32 900

32 950

33 000

33 050

33 100

33 150

33 200

33 250

33 300
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Demografi- och resursfördelningsmodell

(MNKR) ÅR 2022 ÅR 2023 ÅR 2024 ÅR 2025

Ålder vid  
årets slut 

Budget  
2022 

Utfall 
31/12/21

Avvi-
kelse

Plan  
2023 

Just. 
volym

Komp. 
volym

Plan
2024 

Just. 
volym

Komp. 
volym

Plan
2025 

Just. 
volym

Komp. 
volym

0 år 395 332 -63 350 -44 343 -8 340 -3 

1 - 5 år 2 045 2 047 2 2 009 -36 3,9 1 965 -44 4,9 1 902 -62 7,1 

6 - 15 år 4 267 4 165 -102 4 165 -102 11,2 4 167 2 -0,2 4 234 67 -6,6 

16 - 18 år 1 216 1 239 23 1 233 17 -2,4 1 280 47 -5,7 1 265 -15 1,9 

19 - 24 år 2 232 2 111 -121 2 220 -12 2 231 11 2 219 -12 

25 - 64 år 15 791 15 941 150 15 809 17 15 780 -28 15 820 39 

65 - 74 år 3 612 3 688 76 3 652 40 -3,2 3 624 -28 2,3 3 589 -35 2,9 

75 - 84 år 2 626 2 657 31 2 738 112 -8,8 2 790 2 -0,1 2 846 56 -4,6 

85 - 94 år 1 027 1 008 -19 1 045 18 -1,4 1 083 38 -3,1 1 090 7 -0,6 

 + 95 år 90 82 -8 79 -11 0,9 87 8 -0,7 95 8 -0,7 

SUMMA 
VOLYM 33 300 33 270 -30 33 300 0 0,1 33 350 0 -2,6 33 400 50 -0,5

Förändrning 62 0 50 50 

Sedan flerårsplan för år 2021-2023 använder sig Fal-

köpings kommun av en resursfördelningsmodell för 

att på ett enklare sätt tydliggöra de behov av resursför-

ändringar som sker naturligt i kommunen på grund av 

exempelvis befolkningsutveckling och demografiför-

ändring.

Denna modell ligger till grund för  av resurstilldelning 

utifrån volymförändringar mellan åren 2022 och år 

2025, och gäller i dagsläget endast volymer inom barn- 

och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

Resursfördelningen mellan åren baseras på förväntad 

befolkningsökning genom Statistiska centralbyråns 

(SCB) databas för framtagande av befolkningsutveck-

ling inom respektive åldersklass och geografiskt om-

råde. Detta innebär att nedanstående siffror i tabellen 

är teoretiskt beräknade, men ger ändå en fingervisning 

över hur demografin kommer att fördelas i kommunen 

under kommande år baserat på kommunens befolk-

ningstillväxt. Modellen tar egentligen inte hänsyn till 

åldersnivåer för ny- eller utflyttade medborgare till 

kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms av 

emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess. 
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Personalplanering

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en 

utmaning inom välfärdssektorn. Det är en lika stor 

utmaning att utveckla och behålla befintliga medarbe-

tare som att attrahera och rekrytera nya. 

Kompetensförsörjning är ett brett begrepp som 

innefattar att attrahera och rekrytera rätt kompetens, 

utveckla och behålla befintliga medarbetare och värna 

om goda avslut. Personalstrategiska områden som 

arbetsmiljö, lön, ledarförsörjning och bemanning har 

stor betydelse för kompetensförsörjningen. En god 

arbetsmiljö kan locka nya medarbetare till våra verk-

samheter men framförallt få befintliga medarbetare att 

trivas och vilja stanna kvar. Det handlar givetvis om 

den fysiska men allt mer även om den psykosociala 

arbetsmiljön. Detsamma gäller lönebildning, ledar-

skap, möjlighet till kompetensutveckling och arbetsor-

ganisation. Sammantaget bidrar detta till att Falköping 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Attraheta/rekryttera
För att nå blivande medarbetare och synliggöra arbets-
givarerbjudandet krävs att kommunen som arbetsgi-
vare vågar hitta nya arenor och kommunikationsvä-
gar. En kvalitetssäkrad rekryteringsprocess bidrar till 
en positiv kandidatupplevelse vilket är värdefullt i ar-
betet med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Inom vissa yrkesgrupper är rekryteringsutmaningen 

större än andra. Yrkesgruppen undersköterskor är 

svårrekryterad, vilket bland annat beror på att färre 

ungdomar söker sig till vård- och omsorgsprogram-

met på gymnasiet. Denna yrkesinriktning attraherar 

dock personer som karriärväxlar senare i livet, men 

trots detta är behovet av undersköterskor större än 

tillgången.

Samma problem finns inom utbildningssektorn där 

antalet barn, elever och studenter ökar och tillgången 

på utbildade lärare är mycket begränsat. Som arbets-

givare finns ett ansvar att på olika sätt bidra till att fler 

väljer att studera vidare till bristyrken. Ett sätt att göra 

yrken mer attraktiva kan till exempel vara att renodla 

arbetsuppgifter och tillsätta stödfunktioner men också 

att värna om god introduktion och utvecklingsmöjlig-

heter.

En höjd pensionsålder och det faktum att yngre kom-

mer in senare i arbetslivet ställer krav på att det finns 

förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det förlängda 

arbetslivet innebär en möjlighet att ta till vara på den 

kompetens som finns i organisationen genom olika 

former av mentorskap och handledning. Ambassadör-

skap och yrkesstolthet hos befintliga medarbetare blir 

således en framgångsfaktor i hela kompetensförsörj-

ningsarbetet. 

Utveckla/behålla
Som organisation måste vi utveckla arbetet ytterligare 
med att synliggöra kommunens verksamheter och ut-
vecklingsmöjligheter för individen. Även via centrala 
avtal har kompetensutveckling och rekryteringsutma-
ningarna uppmärksammats. Där har arbetsgivare och 
fackförbund enats om ett antal insatser som behöver 
genomföras i syfte att attrahera fler till yrket, både ny-
utbildade men även erfarna, och även behålla befint-
lig kompetens. 

Som arbetsgivare behöver kommunen ha en positiv 

inställning till och möjliggöra kompetensutveckling 

kopplat till verksamhetens behov, för att utveckla och 

behålla befintlig personal. För individen öppnar detta 

möjligheter till karriärutveckling inom organisationen 

vilket uppfattas som attraktivt. Detta kan vara extra 

viktigt inom yrkesområden där det krävs både grund-

utbildning, erfarenhet och fortbildning. Det kan vara 

yrken som speciallärare/specialpedagog och skol-

sköterskor vilka dessutom är grupper med hög andel 

beräknade pensionsavgångar de närmaste fem åren. 

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att imple-

mentera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för 

friskare arbetsplatser inom kommunen. Samverkan 

med de fackliga organisationerna genom vårt samver-

kansavtal är av betydelse för att arbetet med avsikts-

förklaringen realiseras och blir en tydlig vägledning 

i praktiken. Fokus i arbetet kommer att inriktas på 

friskfaktorer i arbetslivet. Chefers arbetsmiljö och 

de faktorer som skapar hälsa behöver uppmärksam-

mas i syfte att skapa förhållanden som bidrar till ett 

hållbart ledarskap. HR-avdelningen ska verka som en 

partner i det arbetet. Fortsatt arbete med den organi-

satoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler 

och främjande faktorer är viktiga att fokusera på. Vid 
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rapportering av hälsotal kommer ett ökat fokus ligga 

på frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i 

verksamheterna.

Samarbete med vårdcentralernas rehab-koordinatorer, 

Försäkringskassan och företagshälsan fortsätter för 

att jobba aktivt och med tidiga insatser vid sjukskriv-

ningar och rehabiliteringsärenden. Cheferna följer upp 

de sjukskrivna medarbetarna kontinuerligt och arbetar 

proaktivt med att fånga upp medarbetare med risk för 

ohälsa. Vid avslut av rehabilitering där annat arbete 

inte är möjligt kan medarbetare erbjudas stödinsatser 

från Omställningsfonden inom ramen för omställ-

ningsavtalet KOM-KR för att få kompetens till nytt 

arbete.

Medarbetare med psykisk ohälsa och fysiska besvär 

är de vanligaste sjukskrivningsorsakerna. Det behövs 

ett kontinuerligt arbete för att skapa en arbetsmiljö 

där ogynnsam psykisk och fysisk belastning minime-

ras. Kommunen skapar genom friskvårdsbidrag, eget 

gym och andra personalaktiviteter förutsättningar för 

att medarbetarna ser rörelse och återhämtning som 

viktiga faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart 

arbetsliv. 

HR-avdelningen stöttar cheferna löpande i arbetsmil-

jöarbetet. En del i detta är uppföljning av det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet som görs årligen. Genom 

ett nytt IT-system som underlättar dokumentationen 

kring det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer 

arbetet också säkerställas.  Medarbetar- och chefsun-

dersökning genomförs vartannat år. 

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare 

arbeta förebyggande mot diskriminering. Under de 

kommande åren vill HR-avdelningen synliggöra kun-

skapsområdet Lika möjligheter. Medvetenheten och 

kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexuella 

trakasserier, kränkande särbehandling och repres-

salier behöver ökas. En hel del arbete görs idag men 

HR-avdelningen vill bredda och förtydliga insatserna/

arbete under de kommande åren.

Avsluta
Under den närmaste 5-årsperioden beräknas ca 15 % 

av kommunens medarbetare gå i pension beräknat på 

en pensionsålder på 65 år. De grupper med procentu-

ellt störst antal pensionsavgångar under perioden är 

distriktssköterskor, speciallärare/specialpedagoger, 

vissa chefsgrupper samt inom läraryrkena. Detta sam-

manfaller till stor del med de grupper som identifie-

rats som svårrekryterade vilket bidrar till behovet av 

ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete med god 

framförhållning.

Under 2021 har en ny Pensionsriktlinje antagits där 

det bland annat ges medarbetare möjlighet till tjänst-

ledighet med full avsättning till pension (om verksam-

heten tillåter). Detta har slagit mycket väl ut och flera 

medarbetare har valt att gå ner i tid och fortsatt arbeta 

ytterligare en tid utan att förlora ekonomiskt på det.

En strukturerad process för avslut är lika angeläget 

som en god introduktion. Att värna goda avslut oav-

sett orsak bidrar även till uppfattningen om kommu-

nen som en attraktiv arbetsgivare.
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Ekonomiska förutsättningar

känslighetsanalys
• 1 procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger 
kommunen cirka 20,0 miljoner kronor i lägre eller högre 
skatteintäkter. 

• En investering på 100,0 miljoner medför årliga kostnader på i 
genomsnitt 7,0 miljoner kronor per år (7 procent) 

• 1 procents löneökning för alla anställda ger cirka 17,0 miljoner 
kornor i ökade personalkostnader. 

• 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar 
kommunens lånekostnad med 11 miljoner kronor per år, 
vid 2022 års nivå på låneskuld, 1 100,0 miljoner kronor. 

• 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med 
cirka 5,0 mnkr 

• 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar 
kommunens lånekostnad med 17,0 miljoner kronor per år vid 2026 
års förväntade på låneskuld på 1 700,0 miljoner kronor.  

• 25 öre i utdebitering, högre eller lägre, ger cirka 17,0  miljoner 
kronor i ökade eller minskade skatteintäkter. 

• Av en generell statlig satsning på kommunerna får Falköpings 
kommun cirka 0,33 procent. Detta innebär att en statlig 
välfärdssatsning på 1 000,0 miljoner kronor ger Falköpings kommun 
33,0 miljoner kronor i ökade intäkter.   

De ekonomiska förutsättningarna för Falköpings kom-

mun för kommande år ser goda ut. Kommunen har 

under de två senaste år haft resultat på över 100,0 mil-

joner kronor per år, vilket främst kan kopplas till ökade 

skatteintäkter jämfört med budget samt minskad 

verksamhet under de två pandemiåren. Inför plane-

ringsförutsättningarna i februari sköljde en ny våg av 

Covid-19 över Sverige och kommunen vilket påverkade 

flera av kommunens kärnverksamheter. Staten gick i 

samband med detta ut och lovade täckning för kom-

munens sjuklönekostnader för perioden december 

2021 till mars 2022. 

I de driftsramar som ekonomiavdelningen plockat 

fram utifrån planeringsförutsättningarna och skat-

teprognoser visar på en stabil ekonomisk grund för 

kommunen. Detta beror till dels på den skattehöjning 

som genomfördes till år 2019 samt att driftskostna-

derna för främst Platåskolan skjuts ytterligare ett år på 

framtiden, tillföljd av överklagad detaljplan.

Falköpings kommuns finansiella mål uppfylls i bud-

getförutsättningarna både gällande driftsmålet om 2 

procent av skatter och statsbidrag men även kommu-

nens lånetak om 1 700,0 miljoner kronor.  

Ekonomisk osäkerhet
Rysslands invassion av Ukrina kommer få stor påver-

kan på kommunens ekonomiska förutsättningar. Re-

dan i slutet av år 2021 ökade energipriserna i Sverige 

kraftigt och har sedan invasionen fortsatt att öka, då 

främst inom fossila bränslepriser. Den snabba prisför-

ändrning som sker på världsmarknaden beror till stor 

del på de osäkerhet hur sanktionerna som riktats mot 

Ryssland, kommer påverkan den globala ekonomin. I 

ett första steg är det främst minskade råolje- och na-

turgastillgångar som påverkar det globala priset men 

kommer sedan att spilla över på exempelvis livsmedel- 

och transportkostnader. 

Kraftigt ökade priser på marknaden tenderar oftast 

att få inflationen att stiga, sedan december månad år 

2021 är infaltionen i Sverige runt 4 procent, vilket är 2 

procent mer än riksbankens mål om 2 procent per år. 

Riksbanken de övriga centalbankerna har nu en prekär 

uppgift att höja räntorna för att motverka den ökade 

inflationen samtidigt som tillväxten inte får avstanna 

och leda till lågkojnujktur. 
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Skatteprognos

SKATTER & GENERELLA 
STATSB. (mnkr) ÅR 2022 ÅR 2023 ÅR 2024 ÅR 2025

Budget 
2022

Prel. utfall 
2022

Avvi-
kelse 

Plan 
2023

Justering Plan 
2024

Justering Plan 
2025

Justering 

Skatteintäkter 467,0 461,3 -5,7 1 611,3 82,7 1 650,6 39,3 1 701,5 50,9 

SUMMA

SKATTEINTÄKTER 

1 528,6 1 542,4 13,8 1 611,3 82,7 1 650,6 39,3 1 701,5 50,9

Inkomstutjämingsbidrag 467,0 461,3 -5,7 485,7 18,7 508,3 22,6 522,5 14,2 

Kostnadsutjämning 119,3 118,4 -0,9 118,7 -0,6 118,9 0,2 119,1 0,2 

Regleringsbidrag 77,8 91,7 13,9 66,7 -11,1 68,2 1,5 59,3 -8,9 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Införande bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning 20,6 22,6 1,9 22,6 2,0 22,7 0,0 22,7 0,0 

Fastighetsavgift 72,3 73,9 1,6 75,7 3,4 75,7 0,0 75,7 0,0 

SUMMA 

GENERELLA STATSDRAG 

757,0 767,9 10,8 769,4 12,4 793,7 24,3 799,3 5,6

Avräkning 0,0 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extra statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMMA SKATTER & 
GENERELLA STATSB. 2 285,6 2 333,1 24,6 2 380,8 95,1 2 444,3 63,5 2 500,8 56,5

FLERÅRSPLAN FÖR ÅR 
2022-2024 2 336,1 44,7 2 376,2 68,1

Falköpings kommuns prognos för skatteintäkter 

under den kommande tre års period baseras på SKRs 

skatteunderlagsprognos justerad utifrån Falköpings 

kommuns demografimodell. Den senaste prognosen 

från februari år 2022 är något mer positiv än tidigare 

prognoser för perioden. För år 2022 visar senaste 

prognosen 24,6 miljoner kronor mer i skatter och bi-

drag än budget för år 2022. För år 2023 visar progno-

sen cirka 45,0 miljoner kronor mer än i flerårsplan för 

år 2022-2024. 

Statsbidrag
Staten delar ut statsbidrag till kommunerna som syftar 

till att kommunerna ska ha samma förutsättningar för 

kommunala tjänster i hela landet. Detta syftar alltså 

för att göra det mer likvärdigt mellan kommunerna, 

inte lika utan ungefär lika. Dessa bidrag är oberoende 

av kommunens skattekraft och opåverkbara kostnader 

och kan mer liknas med en behovsutjämning än en 

kostnadsutjämning. Bidragen gäller endast lagstadga-

de verksamheter och inte frivilliga delar i den kommu-

nala verksamheten. 

Osäkerheter i skatteprognosen
De ekonomiska effekterna av kRysslands invassion av 

Ukraina är i början av mars svåra förutsäga. Regering 

och Migrationsverket har uppmanat kommunerna att 

iordningställa lokaler och verksamheter för att ta emot 

flyktningströmmar från Ukraina. Eftersom staten vid 

liknande situationer tidigare år gått in och täckt kom-

munens ökade kostnader, utgår eknomiavdelningen 

ifrån att så även är fallet denna gång. Falköpings 

kommun kommer att lägga till en konteringskod för 

dessa kostnader och utgifter i ekonomisystemet om 

kommunen behöver återsöka medel eller om kommu-

nen kommer kompenseras via extra statsbidrag som 

under flykktingvågen år 2015. Kriget kan även påverka 

tillväxtsiffrorna i Sverige vilket får en direktpåverkan på 

kommunens skatteintäkter för perioden.

Utöver kriget i Ukrina finns även fortfarande påver-

kansfaktorer från Covid-19 pandemin i form av höga 

sjukskrivningstal i början av år 2022 som kan påverka 

tillväxten och skatteunderlaget.
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Beräkningsunderlag

BERÄKNINGSUNDERLAG ÅR 2022 ÅR 2023 ÅR 2024 ÅR 2025

Finansiellt mål

Resultat mål om 2% av skatter och generella 
statsbidrag (tkr)

45 700 47 600 48 900 50 000

Kommunens lånetak för egna investeringar om 
1,7 miljarder kronor (tkr)

1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000

Skattestats (kr) 21,95 21,95 21,95 21,95 

Invånarantal 33 300 33 300 33 350 33 400 

Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 
Sveriges kommuner och regioner

1,90% 2,90% 2,10% 3,10%

Lönekostnadsförändrning 1,60% 3,40% 2,10% 3,40%

Övrig förbrukning 2,50% 1,70% 2,10% 2,40%

Personalomkostnadspålägg (PO-avg) 40,15% 40,15% 40,15% 40,15%

Internränta 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

Intern uppräkning 0,0 2,90% 2,10% 3,10%

Finansiellt mål
Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kom-

munlagen, om god ekonomisk hushållning, samt 

utifrån kommunens egna dokument Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatut-

jämningsreserv. Det innebär att det finansiella resulta-

tet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav.

• Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av 

skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För 

perioden år 2023-2025 skall dock resultatet årligen uppgå 

till minst 45,0 miljoner kronor. 

• Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner 

kronor vid utgången av perioden år 2023-2025. 

Från år 2026 får kommunens investeringar årligen 

högst uppgå till summan av avskrivningar och resul-

tat, dvs låneskulden skall inte öka.  

På grund av bland annat riksbanken och Europeiska 

centralbanken under lång tid köpt finansiella papper 

vilket medfört låga räntor, har det i princip inte varit 

några problem för kommunen att låna till kommande 

investeringar. Det som kreditgivarna, i Falköpings 

kommuns fall Kommuninvest, har ställt som krav är 

att kommunen ska klara av de driftskostnader som 

investeringen för med sig. Kommuninvest gör årligen 

en bedömning av vad en kommun maximalt kan låna 

per invånare. Denna beräkning görs dock utifrån ett 

koncernperspektiv vilket medför att kommunens bo-

lag räknas med, vilket även kan göra jämförbarheten 

mellan kommuner svårare beroende på hur kom-

munens koncernstruktur ser ut. Falköpings kom-

mun har en rimlig marginal även när de kommande 

investeringarna i investeringsplanen fram till 2025 

är genomförda, även om kommunens riskvärde hos 

Kommuninvest har ökat unde rde senaste året.

Inför flerårsplan för år 2023-2025 bör kommunen 

sätta finansiella mål på koncernnivå.

I dessa budgetförutsättningar är kommunens resul-

tat under perioden år 2023-2025 satta till 2 procent 

av skatter och statsbidrag samt att taket för låne-

skulden för år 2023-2025 är kvar på 1 700,0 miljoner 

kronor. Resultatnivån och lånetaket är beräknad 

utifrån kommunens investeringsplan. 

Skattesats 
Falköpings kommuns skattesats för den kommande 

tre års period beräknas i dessa budgetförutsätt-

ningar till 21,95.

Invånnarantal
Invånarantalet för Falköpings kommun, beräknas till 

33 300 personer den 1 november 2022, och sedan 

en ökning med 50 personer per år. Mer ingående 

hur detta är framtaget återfinns under befolknings-

utveckling.
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Generell justering av kostnader och intäk-
ter
För att nämndernas ramar inte ska urholkas av kost-

nadsökningar får varje nämnd en justering av sina 

kostnader baserat på SKRs beräknade prisöknings 

index för kommunal verksamhet (PKV). Detta index 

är avsett att användas av kommunerna som underlag 

vid beräkning av kostnadernas utveckling i löner och 

priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, 

material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till 

ett genomsnittligt pris. 

En reservation finns att den osäkra omvärdsutveckling 

och kraftiga höjningar av avgifter inom energisektorn 

troligtvis bör påverka PKV för kommande år vilket inte 

syns i i siffrorna avseende februari månad.

Interna kostnader och intäkter
Falköpings kommun har sedan något år lagt ut in-

ternkostnader avseende hyra och städ på nämnderna. 

Detta för att tydligare visa på kostnader kopplat till 

lokalanvändningen i kommunens verksamheter. 

För perioden beräknas de interna intäkterna och 

kostnaderna öka med SKRs prisindex för kommunal 

verksamhet, PKV.

Den interna justeringen av intäkter och kostnader har 

ingen påverkan på kommunens resultat utan fungerar 

för att visa verklig kostnad för verksamheten.

Personalkostnadspålägg
Falköpings kommuns personalomkostnadspålägget 

beräknas till 40,15 % i budgetförutsättningarna för pe-

riodens alla tre år. En justering kommer dock ske till år 

2023, men vilken nivå kommer först att presenteras av 

SKR under april månad. I det sammantagna personal-

omkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivarav-

gifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade social-

avgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal 

mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor 

(till försäkringar och avtalspensioner).

SKR skickade i slutet av december ut förslag på för-

ändrat PO-pålägg för år 2022 till 39,25 procent. Sänk-

ningen med 0,9 % beror på  regeringens fastställda 

inkomstbasbelopp för år 2022 på 71 000 kronor, efter 

förslag från Pensionsmyndigheten, vilket motsvara en 

höjning med 4,1 procent. En höjning av inkomstbas-

beloppet sänker kommunens pensionskostnader för 

pensionsintjänandet för år 2022 eftersom inkomst-

gränsen för den förmånsbestämda pensionen har höjt.

I slutet av devember presenterade även SKR en 

övernskommelse med flera fackförbund om avgiftsbe-

stämd kollektivavtalad pension (AKAP-KR) som träder 

i kraft från 1 januari 2023. I korthet innebär denna nya 

överenskommelse att pensionsavgiften inom AKAP-KR 

höjs med 1,5 procent till 6 procent. SKR återkommer 

under april månad med hur AKAP-KR kommer påverka 

kommunerna och eventuell förändring av PO-påläg-

get. Det är även på grund av hänsyn till detta avtal 

som PKV-indexet avseende personalkostnadsutveck-

ling ökar kraftigt under år 2023. Ekonomiavdelningen 

har i driftsbudgeten beräknat denna extra kostnad 

till 20,0-25,0 miljoner kronor från år 2023. Kostnaden 

återfinns på centrala poster under budgetförutsätt-

ningarna men kommer att fördelas ut till nämnderna i 

samband med kommande flerårsplan.

Falköpings kommun avser i framtiden att följa SKRs 

rekomendationer till PO-pålägg för respektive år.

Internränta
Internräntan i Falköpings kommun är i budgetförut-

sättningarna kvar på 1,25 procent. SKR meddelande 

under år 2022 att de avsåg att sänka inernräntan för 

år 2022 med 0,25 procent till 1,0 procent. Falköpings 

kommun valde då att ligga kvar på 1,25 procent base-

rat på den investeringsplan som kvarstår och osäker-

heten kring infaltion och ränteläget i omvärlden. 

SKR meddelade i samband med senaste skatteprog-

nosen att de föreslår att höja internräntan till 1,25 

procent från och med år 2023. Anledningen är att 

räntenivån i offentlig sektor har bottnat och att de lån 

som förfaller inte längre bidrar till att sänka den ge-

nomsnittliga räntan för kommunerna. Det finns även 

risk på räntehöjningar för de kommande åren för att 

hålla ner inflationen.
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Metod för beräkning av nya drifts- och investeringsplaner

Budgetprocess
Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gäl-

lande flerårsplan, utifrån dessa tas planeringsförut-

sättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I 

planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsana-

lysen, justering av resurser baserat på demografi och 

prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättningarna tas 

budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive 

preliminär drifts-/investeringsplan för kommande år. 

Framräknandet av nya budgetramar utgår ifrån näst-

kommande år i flerårsplanen, hänsyn tas till politiska- 

och verksamhetsmässiga beslut som påverkar inneva-

rande och kommande år budgetram, exempel på detta 

är löneöversyner, justering av budgetramar kopplat till 

förändrade ansvarsområden med mera. 

Justering görs utifrån resursfördelningsmodell, vidare 

görs justering för generella uppräkningar baserat på 

prisindex för kommunal verksamhet, detta gäller samt-

liga kostnader/intäkter förutom statsbidrag, avgifter 

och kapitalkostnader. Kompensation ges i möjligaste 

mån för ökade resurser kopplat till lokalförändringar 

enligt gällande riktlinjer för lokalförsörjning. Justering 

av budgetramar görs även utifrån politiska förslag i 

budgetförutsättningarna.

Budgetförutsättningarna beslutas av Falköpings kom-

muns budgetberedning och skickas därefter ut till 

nämnderna för att fungera som grund till nämndens 

budgetunderlag. Nämndernas budgetunderlag tas 

fram av förvaltningen utifrån budgetförutsättningarna 

och beslutas av nämnd att överlämnas till budgetbe-

redningen senast augusti månads utgång. 

Utifrån detta material, samt uppdaterade skatteprog-

noser och prisindex, arbetar sedan respektive majori-

tet/opposition/parti ut förslag för flerårsplan för kom-

mande tre års period. Flerårsplanen beslutas slutligen 

av kommunfullmäktige under hösten. 

 
Nämndens verksamhetsram
Utifrån flerårsplanen ska varje nämnd ta fram en verk-

samhetsplan, inklusive mål och budget, för perioden. 

Nämnden har alltid rätt utifrån kommunfullmäktiges 

budgetram själva välja att fördela medlen inom nämn-

den. Dock ska nämnden kunna redovisa hur eventu-

ella öronmärkta pengar till nämnden har hanterats i 

kommande uppföljningar och dialoger. 

Framtagande av projektdirektiv
Ett projektdirektiv är en tidig utredning som visar en 

samlad bild av investeringsprojektet som helhet och 

tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kost-

nader samt påföljande drift- och kapitalkonsekven-

ser.  Förutsättningar för eventuella rivningsbehov 

av byggnader i projektet tydliggörs. Projektdirektiv 

ingår i det förslag på underlag till investeringsplan 

som lokalgruppen överlämnar till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

PPrroojjeekkttddiirreekkttiivv
Projektinvesteringar i 
flerårsplanen är beskrivna i 
projektdirektiv som visar en 
samlad bild av projektet som 
helhet och tydliggör 
projektets drift- och 
kapitalkonsekvenser samt 
preliminärt beräknad 
internhyra baserat på 
schablonberäknade 
kostnader.

FFöörrssttuuddiiee
Tekniska nämnden utför 
förstudie utifrån 
flerårsplanen.
Förstudien ger en 
detaljerad omfattning av 
projektet med en 
förbättrad projektbudget
Projektet börjar belastas 
med utredningskostnader, 
vilka belastar tekniska 
nämnden om projektet 
inte genomförs.

PPrroojjeekktteerriinngg
Tekniska nämnden 
startar projektering 
utifrån flerårsplanen. 
Projekteringen ger en
verklig 
projektkostnad/anbud

BByyggggssttaarrtt
Tekniska nämnden startar 
projekt utifrån flerårsplanen.

För byggstart krävs:
- Beslut i tekniska nämnden för 
projekt under 30 miljoner 
kronor.
- Beslut i kommunfullmäktige 
för projekt över 30 miljoner 
kronor eller investeringar som 
bedöms vara av principiell 
beskaffenhet.

Projektdirektiv Förstudie Projektering Byggstart
Färdigställt

projekt

ÖÖvveerrlläämmnniinngg  ttiillll
vveerrkkssaammhheett,,  
uuttvväärrddeerriinngg  
oocchh  sslluuttrreeddoovviissnniinngg
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Driftsramar enligt budgetförutsättningar år 2023-2025

DRIFTSPLAN (tkr)
ÅR 2022 ÅR 2023 ÅR 2024 ÅR 2025

Budget (fp) Föränd. Plan Föränd. Plan Föränd. Plan

Skattefinansierad verksamhet
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden -813 000 -18 100 -831 100 -13 800 -844 900 -25 400 -870 300

Byggnadsnämnden -1 000 0 -1 000 0 -1 000 0 -1 000

Kommunstyrelsen -105 100 -2 100 -107 200 -1 300 -108 500 -2 700 -111 200

Kompetens- och arbetslivsnämnden -111 600 -2 200 -113 800 -2 000 -115 800 -3 700 -119 500

Kultur- och fritidsnämnden -72 000 -100 -72 100 -2 700 -74 800 -1 500 -76 300

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -33 100 -900 -34 000 -900 -34 900 -1 100 -36 100

Socialnämnden -841 000 -34 600 -875 600 -12 900 -888 500 -26 600 -915 100

    Gemensam vård och omsorg -696 800 -33 200 -730 000 -11 300 -741 300 -23 200 -764 500

    Individ- och familjeomsorg -144 200 -1 400 -145 600 -1 600 -147 200 -3 400 -150 600

Tekniska nämnden -192 700 500 -192 200 -7 400 -199 600 -4 600 -204 200

Kommunrevisionen -1 300 0 -1 300 0 -1 300 0 -1 300

Valnämnden -800 700 -100 -700 -800 700 -100

Överförmyndare -4 000 -100 -4 100 -100 -4 200 -100 -4 300

Summa nämnder -2 175 600 -56 900 -2 232 500 -41 800 -2 274 300 -65 000 -2 339 400

Centrala poster
Pensionsutbet på ansvförb, inkl. särsk 
löneskatt

-36 000 -3 000 -39 000 700 -38 300 700 -37 600

Personalomkostnpålägg inkl. arbetsgi-
varavg, pensioner o särsk löneskatt

-9 000 -16 000 -25 000 0 -25 000 0 -25 000

Förändring av semesterlöneskuld -7 900 0 -7 900 0 -7 900 0 -7 900

Lönekostnadsförändrning 0 -8 900 -8 900 -3 000 -11 900 0 -11 900

2022 0 0 0 -7 800 -7 800 -2 700 -10 500

2023 0 0 0 0 0 -9 500 -9 500

2024 0 0 0 0 0 0 0

2025 5 000 -1 000 4 000 0 4 000 0 4 000

Moms omsorgsboende 0 0 0 0 0 0 0

Centrala poster att omfördela 0 0 0 0 0 0 0

Tillfällig budgetpott, oförutsett -3 000 0 -3 000 0 -3 000 0 -3 000

Ej utfördelad internjustering 
(hyra/städ)

-3 400 -100 -3 500 -3 800 -7 300 -5 100 -12 400

Strategiska utvecklingsmedel -6 000 -500 -6 500 0 -6 500 6 500 0

Utredning lokalbehov -10 000 200 -9 800 0 -9 800 10 000 200

Vinst vid avyttring av tillgångar 5 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 000 0 -7 000 0 -7 000 0 -7 000

Summa centrala poster -72 300 -29 300 -101 600 -13 900 -115 500 -100 -115 600

Summa skattefinansierad verksamhet -2 247 900 -86 200 -2 334 100 -55 700 -2 389 800 -65 100 -2 455 000

EKONOMISKA UNDERLAG
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DRIFTSPLAN (tkr)
ÅR 2022 ÅR 2023 ÅR 2024 ÅR 2025

Gälland budget Föränd. Plan Föränd. Plan Föränd. Plan

Taxefinansierad verksamhet
Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0 0

Biogas -2 700 0 -2 700 0 -2 700 0 -2 700

Summa taxefinansierad verksamhet -2 700 0 -2 700 0 -2 700 0 -2 700

Totalt -2 250 600 -86 200 -2 336 800 -55 700 -2 392 500 -65 100 -2 457 700

Övriga poster
Avskrivningar -148 700 -6 300 -155 000 -4 000 -159 000 -8 000 -167 000

Återföring av kapitalkostnader 170 300 4 700 175 000 2 000 177 000 6 000 183 000

Skatteintäkter 1 528 600 82 700 1 611 300 39 300 1 650 600 50 900 1 701 500

Generella statsbidrag 757 100 12 300 769 400 24 300 793 700 5 600 799 300

Återföring av statsbidr till nämnd 9 000 0 9 000 1 600 10 600 1 600 12 200

Finansiella intäkter -16 000 -3 000 -19 000 -1 000 -20 000 -1 000 -21 000

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Summa övriga poster 2 300 300 90 400 2 390 700 62 200 2 452 900 55 100 2 508 000

Budgeterat resultat 49 700 4 200 53 900 6 500 60 400 -10 000 50 300

Driftsbudgeten är kommunens interna budget och 

resursfördelning. Driftsbudgeten är indelad i tre block:

- skattefinansierade nämnder

- taxefinansierad verksamhet

- centrala/övriga poster

Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar och 

fördelar skattemedel till nämnderna. Nämnderna 

fördelar sedan denna ram i verksamhetsplanen ut till 

nämndens verksamheter. Centrala poster är exem-

pelvis pensioner, bidrag till statlig infrastruktur och 

vinster/förluster vid avyttring av tillgång. 

Taxefinansierad verksamhet finansieras i princip av 

abonnenterna och inte via skattemedel.

Den stora förändrningen av driftsbudgeten jämfört 

med tidigare år att den centrala posten avseende 

PO-pålägg inklusive arbetsgivaravgifter, pensioner 

och särskildlöneskatt ökat till 25,0 miljoner kronor 

och är direkt kopplad till AKAP-KR, vilket beskrivs mer 

ingående i beräkningsunderlaget om PO-pålägget. 

När SKR kommer med förtydliganden om beräkning 

av 2023 års PO-pålägg kommer dels budgetposten 

minskas till rätt beräkningsnivå för Falköpings kom-

mun men även utfördelas till nämndernas budgetra-

mar. Detta betyder att den ökade kostnaden kopplat 

till högre PO-avgift för år 2023 redan finns medräknad 

i kommunens budgeterade resultat. 
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Nämndernas budgetramar

Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens driftsplan (tkr) 

Grund 
2022  

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volymer & verksamhetsför-
ändring

12 700 -1 000 2 400 

Kost kopplat till nya lokaler -9 700 0 -11 000 

Omställning 8 100 8 300 4 200 

Politisk justering -8 100 0 0 

Påverkan budgetram 0 3 000 7 300 -4 400 

Generell intäkt/kostadstäckning 
(inkl personal och vhtköp)

-21 100 -21 100 -21 000 

Summa driftsplan -813 000 -831 100 -844 900 -870 300 

På grund av justeringen i befolkningsutvecklingen 

minskar antalet barn inom både för- och grundskolan 

under år 2023. Till år 2025 återfinns halvårseffekt för 

internhyreskostnaden avseende Platåskolan.

Kommunstyreslen
Nämndens driftsplan (tkr) 

Grund 
2022  

Plan  
2023

Plan  
2024

Plan  
2025

Volymer & verksamhetsför-
ändring

-1 600 0 0 

Kost kopplat till nya lokaler 500 0 0 

Omställning 1 100 1 100 500 

Politisk justering 500 0 0 

Påverkan budgetram 500 1 100 500 

Generell intäkt/kostadstäckning 
(inkl personal och vhtköp)

-2 600 -2 400 -3 200 

Summa driftsplan -105 100 -107 200 -108 500 -111 20 

Under år 2022 flyttades ansvaret avseende kollektivtra-

fik tillbaka till kommunstyrelsen vilket motsvarar cirka 

1,6 miljoner kronor.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Nämndens driftsplan (tkr) 

Grund 
2022  

Plan  
2023

Plan  
2024

Plan  
2025

Volymer & verksamhetsför-
ändring

0 0 0 

Kost kopplat till nya lokaler -100 0 0 

Omställning 1 100 1 100 600 

Politisk justering 0 0 0 

Påverkan budgetram 1 000 1 100 600 

Generell intäkt/kostadstäckning 
(inkl personal och vhtköp)

-3 200 -3 100 -4 300 

Summa driftsplan -111 600 -113 800 -115 800 -119 500 

Inga större justeringar avseende kompetens- och 

arbetlivsförvaltningens budgetram för perioden.

Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens driftsplan (tkr) 

Grund 
2022  

Plan  
2023 "

"Plan  
2024 "

"Plan  
2025 "

Volymer & verksamhetsför-
ändring

0 0 0 

Kost kopplat till nya lokaler 700 -2 100 0 

Omställning 700 700 400 

Politisk justering 0 0 0 

Påverkan budgetram 1 400 -1 400 400 

Generell intäkt/kostadstäck-
ning (inkl personal och vhtköp)

-1 500 -1 300 -1 800 

Summa driftsplan -72 000 -72 100 -74 800 -76 300 

Några mindre lokaljusteringar har skett under år 2022. 

Till år 2024 återfinns helårseffekt avseende drifts-

kostnad för ishallen, baserat på investeringsnivån i 

gällande flerårsplan för år 2022-2024.

Nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg
Nämndens driftsplan (tkr) 

Grund 
2022  

Plan 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volymer & verksamhetsför-
ändring

0 0 0 

Kost kopplat till nya lokaler -100 0 0 

Omställning 0 0 0 

Politisk justering 0 0 0 

Påverkan budgetram -100 0 0 

Generell intäkt/kostadstäckning 
(inkl personal och vhtköp)

-800 -900 -1 200 

Summa driftsplan -33 100 -34 000 -34 900 -36 100 

Det pågår en diskussion i de fyra kommuner som 

utgör SMS om att göra en justering kopplat till nämn-

dens omställning för de tre plan åren. 
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Socialnämnden
Nämndens driftsplan (tkr) 

Grund 
2022  

Plan 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Gemensamt, vård och 
omsorg

-696 800 -730 000 -741 300 -764 500 

Individ- och familjeomsorg -144 200 -145 600 -147 200 -150 600 

Summa driftsplan -841 000 -875 600 -888 500 -915 100 

Gemensam, vård och omsorg

Nämndens driftsplan (tkr) 
Grund 

2022  
Plan 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volymer & verksamhetsför-
ändring

-13 200 -1 600 -3 000 

Kost kopplat till nya lokaler -4 900 0 0 

Omställning 7 000 7 300 3 700 

Politisk justering 0 0 0 

Påverkan budgetram 0 -11 100 5 700 700 

Generell intäkt/kostadstäck-
ning (inkl personal och vhtköp)

0 -22 100 -17 000 -23 900 

Summa driftsplan -696 800 -730 000 -741 300 -764 500 

Gemensam vård och omsorg har fått ett tillskott 

om 3,6 miljoner kronor till år 2023 för att täck den 

merkostnad, avseende nattjänster, som nya kollektiv-

avtalet med kommunal innebar. Vidare kompenserar 

nämnden för ökade driftskostnader när äldreboende 

Frökindsgården och det nya korttidsboendet är klara. 

Nämnden har även fått tillskott i resursfördelningen 

då antalet äldre i kommunen skrivits upp till år 2023 

för att bättre spegla den demografiska strukturen.

Individ- och familjesorg

Nämndens driftsplan (tkr) 
Grund 

2022  
Plan 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volymer & verksamhetsför-
ändring

600 0 0 

Kost kopplat till nya lokaler -200 0 0 

Omställning 1 400 1 500 700 

Politisk justering 0 0 0 

Påverkan budgetram 1 800 1 500 700 

Generell intäkt/kostadstäckning 
(inkl personal och vhtköp)

-3 300 -3 100 -4 100 

Summa driftsplan -144 200 -145 600 -147 200 -150 600 

Under år 2022 har individ och familjeomsorgen växlat 

över budgetmedel för personal till gemensam, vård 

och omsorg. Vidare har en mindre justering kopplat 

till lokaler även gjorts under år 2022.

Tekniska nämnden
Nämndens driftsplan (tkr) 

Grund 
2022  

Plan 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volymer & verksamhetsför-
ändring

1 200 0 0 

Kost kopplat till nya lokaler 1 800 -5 100 0 

Omställning 1 900 1 900 1 000 

Politisk justering 0 0 0 

Påverkan budgetram 0 4 900 -3 200 1 000 

Generell intäkt/kostadstäck-
ning (inkl personal och vhtköp)

0 -4 300 -4 300 -5 600 

Summa driftsplan -192 700 -192 100 -199 600 -204 200 

Tekniska nämnden har under år 2022 växlat över 

ansvaret för kollektivtrafiken till kommunstyrelsen 

tillsammans med budgetmedel, vidare har nämnden 

även gjort justeringar ut till de andra nämnderna 

baserat på internhyra/städ. Till år 2024 beräknas över-

lämningsbangården på Marjarp vara i drift vilket ökar 

nämndens kapitalkostnader. Det samma gäller även 

investeringen kopplat till handelsområdet Krokstorp.
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Gällande investeringsplan för fleråriga projekt 
för år 2022-2026

INVESTERINGSPLAN FLERÅRIGA PROJEKT (tkr) Projektbudget 
FP 2022-2026

Uppdaterad 
projektdirektiv 
2022

Avvikelse Driftskon-
sekvens (scha-
blon 7%)

SKATTEFINANSIERAT

Barn- och utbildning

Platåskolan -443 900 - - -31 100

   Fastighet -388 700 - - -

   Gata -26 450 - - -

Inventarier -28 750 - - -

Odensbergs förskola och kök -39 700 -47 500 -7 800 -3 300

Kyrkerörskolan - anpassning F-6 år 2026 (Högstadium centrum) -16 400 - 0 -1  100

Vård och omsorg

Nytt korttidsboende (ersättning Näregården) -33 000 -35 000 -2 000 -2 500

Övrigt

Ishall -29 600 - - -2 100

Stadskärna -25 000 - - -1 800

Mark och exploatering

Spårinvenstering Marjarp -10 000 - -

Överlämningsbangård -28 500 - -

Förlägning Sikagårdsgatan -25 500 - -

Sikagårdsgaran - gata, rondell och grönområde -22 000 - -

Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan -15 700 - -

Krokstorp handelsområdet, etapp 2 -13 000 - -

Vintervägen, Stenstorp -5 900 - -

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -708 200 -718 000 - 9 800 -41 900

TAXEFINANSIERAT

Spillvattenledning Broddetrop-Axvalla -17 000 - - -

SUMMA TAXEFINANSIERAT -17 00 - - -

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT -725 200 -742 200 - -41 900

Í tabellen ovan återfinns de gällande investeringspro-

jekt från flerårsplan för år 2022-2024 som sträcker 

sig från år 2023 och framåt. Under början av år 2022 

har flera projektdirektiv uppdaterats utifrån gällande 

prisnivå för projekten. Detta har medfört att Odens-

bergs förskola och kök behöver tillskjutas 7,8 miljoner 

kronor samt 2,0 miljoner kronor mer för nytt kort-

tidsboende. Till flerårsplan för år 2022-2024 gjordes 

en uppräkning med 15,0 procent av samtliga investe-

ringsprojekt gällande fastigheter för att fånga upp den 

prisökning som funnits inom byggsektorn de senaste 

åren. 

Fastighetsavdelningen kommer även att uppdatera 

projektdirektiven för Platåskolan samt ishallen och 

hoppas kunna presentera dessa nya prisuppgifter till 

avstämningsmötet i början av september.

När det gäller mark- och expolateringsinvesteringar 

råder det även här osäkerhet om projektkostnaden är 

i nivå med den budget som finns i flerårsplan för år 

2022-2024. Även dessa siffror ska vara uppdaterade 

och klara till avstämningsmötet i början av september.

Denna osäkerhet avseende eknonmin som finns beslu-

tade investeringsprojekt får till följd att kommunens 

möjlighet att tidigare öppna för nya projekt, utöver de 

som ryms inom avskriningar plus resultat, påverkas 

eftersom kommunens låneskuld vid ingången till år 

2022 uppgick till 1 100,0 miljoner kronor och får som 

mest uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången 

av år 2025.
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Lokalgruppens förslag på nya investeringar 2023-2025

LOKALGRUPPENS FÖRSLAG TILL NYA INVESTERINGAR 2023-
2025 (tkr) 

Tidig kostnads-
uppskattning

Projektdirektiv Budgetavvikelse Driftskon-
sekvens (scha-
blon 7%)

SKATTEFINANSIERAT

Barn- och utbildning

Gudhems skola inkl kök, anpassning F-6 (start 2023) - -14 500 - -1 000

Högstadium centrum (start 2023) 
del av Kyrkerörskolan anpassning F-6 år 2026

- -6 000 - -400

Vartofta skola - anpassning F-6 - -14 500 - -1 000

Övrigt

Kök Vartofta -7 500 - -500

SUMMA SKATTEFINANSIERAT - -36 500 - -3  000

TAXEFINANSIERAT

SUMMA TAXEFINANSIERAT - - -

SUMMA LOKALGRUPPENS FÖRSLAG - -36 500 - -3 000

År 1 
September

År 1 
November

År 2
Februari

År 2
Oktober

År 3-5
Projektstart

LLookkaallfföörrssöörrjjnniinnggssbbeehhoovv  
överlämnas med god 
framförhållning till 
lokalstrategen, dock senast i 
september två år före behovet 
önskas tillgodosett. Behoven 
informeras till respektive 
nämnds arbetsutskott. 
Lokalgruppen bereder och 
ansvarar för att projektdirektiv 
är framtagna på prioriterade 
investeringsbehov.

KKoommmmuunnöövveerrggrriippaannddee  
llookkaallggrruuppppeenn prioriterar
och sammanställer 
förvaltningarnas behov i 
ett förslag till underlag till 
investeringsplan. 
Prioriterade behov är 
beskrivna i ett 
projektdirektiv. Underlaget 
till investeringsplanen 
överlämnas till 
budgetsamordnare.

BBeerreeddnniinngg  i 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Ekonomiavdelningen 
överlämnar  underlag till 
budgetförutsättningar 
till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

FFlleerråårrssppllaann  beslutas i    
kommunfullmäktige                                           

I flerårsplan framgår:                                                                  
- Beslutade 
projektinvesteringar.                                         
- Prioriterade framtida 
utredningar.

Enligt gällande policy för lokalförsörjning och pro-

jektinvesteringar ska alla lokalförsörjningsbehov från 

förvaltningarna överlämnas med god framförhåll-

ning. Det är sen lokalförsörjningsgruppen, vilken leds 

av kommundirektören, som prioriterar och bereder 

underlag för förvaltningarnas behov av projektinves-

teringar. Lokalgruppen ska i februari, ett år innan 

aktuell flerårsplan överlämna ett förslag på underlag 

till investeringsplan till Falköpings kommuns budget-

beredning, vilken presenteras i tabellen ovan. 

Falköpings kommun har under flera år ökat sin 

låneskuld för att kunna investera i bland annat nytt de-

mensboende, nya skolor och förskolor. Lånneskulden 

i början av år 2022 uppgår till 1 100,0 miljoner kronor 

samtidigt som flera stor projekt återstår. 

 För kommande flerårsplans period för år 2023-2025 

finns ett investeringsutrymme på cirka 80,0 miljoner, 

varav merparten av detta utrymme ligger på år 2024 

och år 2025. Fördyrningar i redan beslutade projekt 

har minskat investeringsutrymmet för perioden. 

Utifrån detta har lokalgruppen tagit fram följande 

prioriterade inveteringar gällan anpassning F-6 av 

skolorna i Gudhem och Vartofta samt tidigläggande av 

vissa delar av anpassningarna inom Kyrkerörskolan för 

att öka tryggheten på skolan i närtid. Även köket i Vart-

ofta kommer att behövas byggas om inom de närmsta 

året. Totalt beräknas dessa projekt kosta 36,5 miljoner 

kronor och öka kommunens driftskostnader med cirka 

3,0 miljoner kronor per år.
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Re- och löpande investering

INVESTERINGSBEHOV INSKICKAT AV FÖRVALTNINGARNA
(tkr) 

Budget  
2022

Plan  
2023 

Plan  
2024

Plan  
2025

SKATTEFINANSIERAT

Barn och utbildningsnämnden -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 

Kommunstyrelsen -5 000 -5 100 -5 200 -5 400 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 

Kultur- och fritidsnämnden -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 200 -6 400 -6 500 -6 700 

Socialnämnden -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 

Tekniska nämnden -48 200 -49 700 -56 900 -58 600 

varav sänkt investeringsram TN* 5 900 6 000 0 0 

maskiner och inventarier -7 400 -7 600 -7 800 -8 000 

gata/park -19 300 -19 900 -20 300 -20 900 

fastighet -27 400 -28 200 -28 800 -29 700 

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -70 100 -72 100 -79 700 -82 000

TAXEFINANSIERAT

Vatten och avlopp

varav ingår i projektinvesteringar -28 500 -27 300 -33 000 -34 100 

ledningsnät 2 800 5 000 0 0 

övriga va-anläggnignar -26 100 -26 900 -27 500 -28 400 

Avfall -5 200 -5 400 -5 500 -5 700 

SUMMA TAXEFINANSIERAT 0 0 0 0 

-28 500 -27 300 -33 000 -34 100

SUMMA RE-/LÖPANDE INVESTERING -98 600 -99 400 -112 700 -116 100

In för budgetförutsättningarna för år 2023-2025 har 

inga förändringar gjort kopplat till nämndernas re- och 

löpande investeringar. Investeringsmedlen räknas upp 

mellan år enligt prisindexet PKV.

I flerårsplan för år 2022-2024 återfinns uppdrag från 

politiken att göra en översyn av kommunens re- och 

löpande investeringar. En mer detaljerad lista utifrån 

vilka investeringar som ingår kommer att finnas i ma-

terialet till avstämningsdagarna i början av september.
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INVESTERINGSBEHOV INSKICKAT AV FÖRVALTNINGARNA
(tkr) 

Tidig kostnads-
uppskattning

Projektdirektiv Budgetavvikelse Driftskon-
sekvens (scha-
blon 7%)

SKATTEFINANSIERAT

Hög prioritet, enligt lokalgruppen

Förskola Tåstorp, 5 hemvister inkl. kök - -42 000 - -2 900

Gruppboende LSS - -32 800 - -2 300

Dotorpsområdet - - - -

Övriga behov

Floby skolas kök -7 500 - -500

Förskolan Sörgårdens kök -7 500 - -500

Dotorpskolan - anpassning F-6 -6 900 - -500

Åttagårdsskolan (ombyggnad till förskola) -23 800 - -1 700

Centralskolan - anpassning F-6 -6 900 - -500

Idrottshallar/yta i tätorten - - - 

BS Verkstäder -25 000 - - -

Stadshuset ombyggnation -65 000 - - -4 600

Biblioteksfilial Floby - - - -

Odenbadet (tillbyggnad bassäng) -90 000 - - -6 300

Kulturhus centrum - - - - 

Stenstorps Forum - - - -

Medborgarhuset (scenutrymme) - - - -

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -180 000 -127 400 - -19 800

TAXEFINANSIERAT

SUMMA TAXEFINANSIERAT - - -

SUMMA LOKALGRUPPENS FÖRSLAG -180 000 -127 400 - -19 800

Investeringsbehov inskickat från förvaltningarna

I tabellen ovan presenteras de investeringsbehov som 

inkommit från förvaltningarna. Nytt för detta års bud-

getprocess är att fastighetsavdelningen tagit fram en 

tidig kostnadsuppskattning för vissa projekt, detta för 

att ge en bild om vilka investeringsvolymer ett projekt 

avser innan resurser lägs på att ta fram projektdirektiv.

Mer om projektdirektiv finns att läsa under metod för 

beräkning av nya drifts- och investeringsplaner.

Utifrån ovanstående behov har lokalgruppen priorite-

rat att lyfta fram tre projekt, förskola på Tåstorp, nytt 

gruppboende LSS samt Dotorpsområdet. Då kvarva-

rande investeringsutrymme, under kommande flerårs-

plansperiod, inte täcker samtliga tre objekt behöver 

projekten lyftas upp till politiken under budgetproces-

sen för en prioriteringsordning. 
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Tidsplan budgetprocess  för år 2022

Nämndernas budgetunderlag 
Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen 

och beslutas av nämnden att överlämnas till budget-

beredningen

I nämndens budgetunderlag ska bland annat följande 

punkter ingå med fokus på de två sista åren:

• Nuläges-, omvärlds- och målanalys

• Verksamhetsförändringar

• Underlag för resultat- och verksamhetsbudget 

 (bruttobudgetering)

• Personalunderlag

• Investeringsunderlag

• Eventuella förändringar av taxor och avgifter

Nämndernas budgetunderlag ska vara beslutade i res-

pektive nämnd och vara budgetberedningen till handa 

senast den 31 augusti. 

Investeringsbehov
Verksamheternas lokalförsörjningsbehov eller inves-

teringsbehov ska inlämnas av respektive förvaltning 

till kommunens lokalstrateg. Information om behoven 

ges till respektive nämnds arbetsutskott av förvalt-

ningschefen. Lokalförsörjningbehov lämnas med god 

framförhållning, dock senast i september månad, två 

år före det år som behovet önskas tillgodosätt.

Avstämningsdialog
Presentation/avstämning av nämndernas inkomna 

budgetunderlag till budgetberedningen sker den 1 

september. Ekonomiavdelningen presenterar ny skat-

teprognos och eventuella justeringar av budgetförut-

sättningarna kopplat till omvärldsförändringar. Detta 

möte avser även facklig information enligt MBL §19.

Beslutande om tidsplan för kommande år budgetpro-

cess, uppföljningar samt ekonomiskt årshjul/årsplane-

ring med datum. 

Förslag om skattesats för år 2023
På grund av att det är valår kommer kommunens 

budgetprocess att skjuta fram en månad, eftersom det 

är den nyavalda kommunfullmäktige som ska besluta 

kommande flerårsplan. Dock behöver kommunstyrel-

sen behandla förslag till skattesats för kommande år 

senast oktober månads utgång. 

Den 5 oktober bereder Falklöpings budgetberedning 

skattesatsen till år 2023.

Kommunstyrelsen förslår den 19 oktober skattesats 

för år 2023.

Budgetberedningens förslag till flerårs-
plan för år 2023-2025
Den 2 november behandlas flerårsplan för år 2023-

2025 i kommunstyrelsen presidium.

Kommunstyrelsens presidiums sammanträde föregås 

av partipolitiska möten för att formera förslag som 

underlag till den formella beslutande budgetbered-

ningen.

Facklig förhandling
Den 3 november behandlas förslag till flerårsplan 

för år 2023-2025 med fackliga organisationer, enligt    

MBL § 11.

Kommunstyrelsen förslag om flerårsplan 
för år 2023-2025
Kommunstyrelsen behandlar förslag om flerårsplan 

för år 2023-2025 samt eventuell justering av skattesats 

den 16 november. 

Kommunfullmäktige beslutar om flerårs-
plan för år 2023-2025
Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för år 

2023, flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 

2023 den 28 november

Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i 

uppdrag att ta fram verksamhetsplan för Flerårsplans-

perioden med detaljbudget för kommande år utifrån 

beslutad flerårsplan för år 2023-2025.  

Nämndens verksamhetsplan
31 januari 2023 är sista datum för nämndens behand-

ling av verksamhetsplan för år 2023-2025 och inrap-

portering av budget i ekonomisystemet.

Övrig information
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 94 Dnr 2022/00405 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2023. 

18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 
september, 18 oktober, 15 november. 

Sammanträdena startar klockan 13.00. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 
sammanträdesdagar för år 2023. 

30 januari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 
30 oktober, 27 november. 

Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då 
årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet 
i oktober där mötet startar klockan 09.00, samt sista mötet i november 
som startar klockan 17.00. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar och 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar för år 2023. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesplan 
vilken innebär att kommunstyrelsen sammanträder tio gånger och 
kommunfullmäktige nio gånger. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-23 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2023 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2023. 

18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 
september, 18 oktober, 15 november. 

Sammanträdena startar klockan 13.00. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 
sammanträdesdagar för år 2023. 

30 januari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 
30 oktober, 27 november. 

Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då 
årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet 
i oktober där mötet startar klockan 09.00, samt sista mötet i november 
som startar klockan 17.00. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar och 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar för år 2023. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesplan 
vilken innebär att kommunstyrelsen sammanträder tio gånger och 
kommunfullmäktige nio gånger. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska årligen besluta om dag och 
tid för sina sammanträden. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag som bygger på att kommunfullmäktige sammanträder nio gånger och 
kommunstyrelsen tio gånger under år 2023.  

Kommunstyrelsen kommer senare under hösten att fatta beslut om 
sammanträdesdagar för utskotten.  
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Jämfört med tidigare år har kommunfullmäktiges möte i februari utgått. 
Detta beror på att februarimötet generellt sett har väldigt få ärenden varför 
detta sammanträde vid flera tillfällen behövts ställas in. Att mötet redan från 
början utgår ur sammanträdesplanen ger bättre planeringsförutsättningar för 
nämnder och förvaltningar. 

Förslaget på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige har genom 
fullmäktiges ordförande förankrats med respektive partis gruppledare. 

Förvaltningens bedömning 
Från och med år 2020 gjordes förändringen att kallelsen till 
kommunfullmäktiges sammanträden skickas en vecka före 
sammanträdesdagen jämfört med tio dagar tidigare. På så sätt har 
kommunstyrelsens sammanträden kunnat läggas närmare 
kommunfullmäktiges sammanträden och hela beslutsprocessen har kunnat 
förkortas en vecka. Ett ärende vandrar snabbare från arbetsutskottet till 
kommunfullmäktige. Det är dock en planering som ställer höga krav på en 
fungerande beredningsprocess. Ärendena måste vara klara i den tid som är 
angiven som deadline och justeringen av protokollet efter ett sammanträde 
med kommunstyrelsen behöver göras redan på torsdagen eller fredagen efter 
sammanträdet.   

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar enligt upprättat förslag 
för år 2023.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några ökade kostnader, varför 
beslut om finansiering inte behöver fattas. Istället leder färre antal 
sammanträden till en mindre besparing inom kommunfullmäktiges 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-23 

Beslutet ska skickas till 

Partiernas gruppledare 
Alla nämnder 
Ekonomiavdelningen  
Anna-Karin Linder, administratör 
 
 

 
Linda Karelid 
Kanslichef 
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§ 95 Dnr 2022/00312 

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

2  Ändringen gäller från och med den 1 januari 2023 och tas upp i ny 
kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 
den 25 oktober 2021, § 111.  

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja 
brukningsavgifterna i taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Skälet är att nämnden behöver möta ökade kostnader 
för bland annat levererat vatten och personal samt att täcka underskott i VA-
fonden. Förslaget innebär en höjning av taxan med cirka tio procent. 
Höjningen innebär ändå att Falköpings kommun troligen kommer att hamna 
under medelvärdet för VA-avgifter i Sverige år 2023. Mot bakgrund av 
tekniska nämndens förslag, föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunfullmäktige antar ändringen av taxan. Ändringen medför inte någon 
ekonomisk påverkan på nämnden då avgifterna belastar VA-abonnenterna.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 

 Tekniska nämndens beslut, 2022-06-20 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-23  

 Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar, 2022-09-01 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Kommunstyrelsen 

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2023 och tas upp i ny 
kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 
den 25 oktober 2021, § 111.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja 
brukningsavgifterna i taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Skälet är att nämnden behöver möta ökade kostnader 
för bland annat levererat vatten och personal samt att täcka underskott i VA-
fonden. Förslaget innebär en höjning av taxan med cirka tio procent. 
Höjningen innebär ändå att Falköpings kommun troligen kommer att hamna 
under medelvärdet för VA-avgifter i Sverige år 2023. Mot bakgrund av 
tekniska nämndens förslag, föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunfullmäktige antar ändringen av taxan. Ändringen medför inte någon 
ekonomisk påverkan på nämnden då avgifterna belastar VA-abonnenterna.  

Bakgrund 
Tekniska nämnden beslutade den 20 juni 2022, § 62, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 
Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilaga. 

Av bakgrunden till beslutet framgår att den kommunala VA-taxan behöver 
höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att täcka underskott i 
VA-fonden. Leverantören av vatten, Skaraborgsvatten, höjer sina avgifter med 
4,65 procent på levererat vatten år 2023. Lönekostnaderna beräknas öka med 
2,8 procent. Därutöver kommer spottpris på el drabba verksamheten negativt. 
Även reinvesteringar för att uppnå 100-årig renoveringstakt på ledningsnätet 
belastar kapitalkostnaderna. 
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Förslaget innebär en höjning av taxan om cirka tio procent. Förslaget innebär 
en höjning med 67,3 kronor till 730,4 kr per månad för typhus A (villa) och 
för typhus B (lägenhet) 568,3 kr till 6 125,2 kr per månad. Enligt Svenskt 
vattens taxestatistik är medelkostnad för typhus A 685 kr per månad och för 
typhus B 6 391,75 kr för år 2021.  

Även med den nya höjningen om tio procent till 2023 kommer Falköping 
troligen att ligga under medelvärdet i Sverige år 2023. 

Förvaltningens bedömning 
Enligt 24 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att en 
fastighetsägare inom vissa angivna förutsättningar ska betala avgifter för en 
allmän VA-anläggning. Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter 
och brukaravgifter enligt 29 § samma lag och de ska fastställas av 
kommunen i en taxa enligt 34 §. Grunden för avgifternas storlek och hur de 
beräknas framgår av 29-34 §§ samma lag. 

Mot bakgrund av tekniska nämndens beslut föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar ändring av taxa 
för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 
Ändringen gäller från och med den 1 januari 2023 och tas upp i ny 
kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut den 
25 oktober 2021, § 111.         

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 
konsekvenser för nämnden, eftersom taxan är avgiftsfinansierad och därför 
belastar VA-abonnenterna. Något beslut om finansiering behöver därför inte 
tas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 
 Tekniska nämndens beslut, 2022-06-20 
 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-23  
 Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar, 2022-09-01 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden  
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Sara Cronholm, kommunjurist  
 
 

 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 
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§ 62 Dnr 2022/00180  

Förslag till höjning av VA-avgift 
Tekniska nämndens beslut 
1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för Falköpings 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilaga 1 Förslag 
till brukningsavgifter för 2023. 

2 Höjningen av brukningsavgifter gäller från och med den 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 
täcka underskott i VA-fonden. 

Förvaltningen bedömer att en höjning av brukningsavgifter i VA taxan med 
10 % behövs för att uppnå budgetbalans och återställa VA fonden. 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna .  

Bakgrund 
Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 
täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med 4,65 
% på levererat vatten till 2023. Lönekostnader beräknas öka med 2,8 %. 
Taxehöjningen beräknades i enlighet med förändring i prisindex PKV 
(prisindex kommunal verksamhet) som ligger på 5% för 2023 (1). De flesta 
av kostnader i verksamheten räknades upp med 5% mot budgeterad 
konstadsnivå för 2022. 

Spottpris på el drabbar verksamheten negativt. Elkostnader räknades upp 
med 50 % jämfört med utfallet 2021. Underlaget till uppräkningen är ändring 
av elpriset under 2021 och 2022. Med prishöjningen på 50 % jämfört med 
utfallet 2021 hamnar vi på lägsta spotpriset under 2022. Nätavgifter räknades 
upp mot utfallet. 

Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt på ledningsnätet 
belastar kapitalkostnaderna. Kapitalkostnader simulerades mot flerårsplanen 
2022-2024 

Förslag på höjning av taxan ligger på ca 10%. Förslaget innebär en höjning 
med 67,3 kronor till 730,4 kr per månad för typhus A (villa) och för typhus 
B (lägenhet) 568,3 kr till 6 125,2 kr per månad. Enligt Svenskt vattens 
taxestatistik är medelkostnad för typhus A 685 kr per månad och för typhus 
B 6 391,75 kr per månad inklusive moms enligt 2021 års taxa (2). Även med 
höjningen på 10 % till 2023 kommer Falköping att ligga under medelvärdet i 
Sverige.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att taxan behöver höjas med 10 % för att uppnå 
budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte under-
skott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att finansiera 
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detta. Taxan är utformat för att återställa fonden i fall prishöjningar håller sig 
inom budgeterad ram. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 

Beslutsunderlag 
Arbetstutskottet § 40/2022 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-31 
Förslag till brukningsavgifter för 2023.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
VA-chefen   
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 Tekniska nämnden 

Förslag till höjning av VA-avgift 

Förslag till beslut 
1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 
Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt 
bilaga 1 Förslag till brukningsavgifter för 2023. 

2 Höjningen av brukningsavgifter gäller från och med den 1 januari 2023.        

Sammanfattning  
Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 
täcka underskott i VA-fonden. 
Förvaltningen bedömer att en höjning av brukningsavgifter i VA taxan med 
10 % behövs för att uppnå budgetbalans och återställa VA fonden. 
Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna .    

Bakgrund 
Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 
täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med 4,65 
% på levererat vatten till 2023. Lönekostnader beräknas öka med 2,8 %. 
Taxehöjningen beräknades i enlighet med förändring i prisindex PKV 
(prisindex kommunal verksamhet) som ligger på 5% för 2023 (1). De flesta 
av kostnader i verksamheten räknades upp med 5% mot budgeterad 
konstadsnivå för 2022. 

Spottpris på el drabbar verksamheten negativt. Elkostnader räknades upp 
med 50 % jämfört med utfallet 2021. Underlaget till uppräkningen är ändring 
av elpriset under 2021 och 2022. Med prishöjningen på 50 % jämfört med 
utfallet 2021 hamnar vi på lägsta spotpriset under 2022. Nätavgifter räknades 
upp mot utfallet. 

Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt på ledningsnätet 
belastar kapitalkostnaderna. Kapitalkostnader simulerades mot flerårsplanen 
2022-2024 

Förslag på höjning av taxan ligger på ca 10%. Förslaget innebär en höjning 
med 67,3 kronor till 730,4 kr per månad för typhus A (villa) och för typhus 
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B (lägenhet) 568,3 kr till 6 125,2 kr per månad. Enligt Svenskt vattens 
taxestatistik är medelkostnad för typhus A 685 kr per månad och för typhus 
B 6 391,75 kr per månad inklusive moms enligt 2021 års taxa (2). Även med 
höjningen på 10 % till 2023 kommer Falköping att ligga under medelvärdet i 
Sverige.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att taxan behöver höjas med 10 % för att uppnå 
budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte under-
skott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att finansiera 
detta. Taxan är utformat för att återställa fonden i fall prishöjningar håller sig 
inom budgeterad ram. 

Finansiering 
Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 

Beslutsunderlag 
Förslag till brukningsavgifter för 2023.       

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
VA-chefen   

 

Referenser: 
(1)Prisindex kommunal verksamhet, 2022-04-28 - SKR 
(2)Kommentarer till 2021 års taxestatistik – rapport juni 2021, Svenskt 
Vatten 
 

 

 
Adela Kapetanovic 
VA-chef 
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KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 

 
 

 
Taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2022 
(Taxan ersätter den tidigare taxan för vatten och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 
2021-10-25 §111) 
Gäller från och med den 1 januari 2023 
 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Falköpings 
kommun. 
 
Huvudmannaskapet utövas av tekniska nämnden. 
 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Falköpings kommun 
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§ 1 Inledning 

För att täcka nödvändiga kostnader för Falköpings 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 plats- 
mark ställs i ordning och underhålls om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 
§ 2 Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 
§ 3 Fastighetsbegrepp 

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. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Butiker  Restauranger Utbildning 
Förvaltning Sjukvård Utställningslokaler 
Hantverk Småindustri 
Hotell Sporthallar 
Kontor Stormarknader 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostads- 
ändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebygg- 
ande, men ännu inte bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller där- 
med jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss 
typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 
svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen 
(1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

 
§ 4 Avgiftsskyldighet 
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4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål. 
 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V Vattenförsörjning Ja Ja 

S Spillvattenavlopp Ja Ja 

Df Dag- och/eller dränvatten- 
avlopp från fastighet 

Ja Ja 

Dg Dagvattenavlopp från 
allmän platsmark 

Ja Ja, ingår delvis i Df 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastig- 
hetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit ut- 
förda 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. 

 
ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt. 

 
§ 5 Bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a) En avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df* 

Om 36 271 kronor Om 45 339 kronor 

b) En avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df* 

Om 17 442 kronor Om 21 803 kronor 
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c) En avgift per m2 tomtyta om 15,10 kronor om 18,90 kronor 

d) En avgift per lägenhet om 15 067 kronor om 18 834 kronor 

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 5.1 a) som 
om servisledning för Df framdragits och 5.1b) som om förbindelsepunkt för 
Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnads- 
karta 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) även om reducering är påkallad av 8.1. 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 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 förbindelse- 
punkter, eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 
att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgifter erläggas enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift erläggas 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 avgift erläggas enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

 
§ 6 Annan fastighet 

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df* 

Om 36 271 kronor Om 45 339 kronor 
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b) En avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df* 

Om 17 442 kronor Om 21 803 kronor 

c) En avgift per m2 tomtyta om 36,40 kronor om 45,50 kronor 

 
* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 6.1 a) som 
om servisledning för Df framdragits och 6.1b) som om förbindelsepunkt för 
Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

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. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden 
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anstånds- 
medgivandet att gälla och resterande tomyteavgift 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 
förbindelse-punkter eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna 
anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgifter erläggas 
enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift erläggas enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara 
förut erlagd. 

 
§ 7 Obebyggd fastighet 

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per 
uppsättning FP 

5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % –  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna 5.1 a) och b), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande. 
 

  Bostadsfastighet  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 Delvis anslutning 

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) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 8.1 som 
om servisledning för Df framdragits, oberoende av om förbindelsepunkt 
för Df upprättats. 

 
Avgifter i övrigt 
  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 % 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % – 

Tomtyteavgift 6.1c) 30 % 50 % – 20 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

För fastighet för vilken tillämpas s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten 
inom kvartersmark, eller avleder dagvattnet på annat sätt än via den allmänna 
anläggningen, uttas inte avgift för ändamål Df enligt 5.1a respektive 5.1b 
eller 6.1a respektive 6.1b. Detta gäller även om dränvatten avleds till den 
allmänna anläggningen. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, ska avgifter erläggas enligt 8.1. 
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % 
av avgiften enligt 5.1 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) eller 6.1 a). Etablerings- 
avgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 
§ 9 Allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
erlägga anläggningsavgift enligt särskilt avtal. 

 
§ 10 Reglering av avgiftsbelopp 

Reglering av avgiftsbelopp beslutas av kommunfullmäktige. 

 
§ 11 Särförhållanden 

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 enligt lagen om allmänna vattentjänster 
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. 

 
§ 12 Betalning av anläggningsavgifter 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges 
i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 
dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 
skulle ha skett. 

Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer avgift 
motsvarande högsta belopp för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag 
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggnings- 
avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 
och godtagbar säkerhet ställs. 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 
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erläggas enligt 12.2. 

12.4 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 för- 
hållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 
§ 13 Övriga frågor 

13.1 Om, efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande 
av huvudmannen, ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren 
som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannens överenskomna 
kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället 
för redan befintlig och huvudmannen finner skäl att 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. 

13.3 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. 

13.4 Om en fastighetsägare begär att extra befintlig servisledning ska 
borttagas och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är 
fastighetsägaren skyldig att bekosta borttagandet av den extra befintliga 
servisledningens allmänna del. 

13.5 Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en 
betalningsskyldighet, som innebär att fastigheten har ett VA-abonnemang som 
inte kan sägas upp. Även om den faktiska VA-anslutningen upphör ska 
brukningsavgiften betalas årligen enligt gällande VA-taxa. Det medför att VA- 
huvudmannen I framtiden är garanterad en viss intäkt för att bekosta underhåll 
och upprätthållande av de VA-anläggningar som förser samtliga fastigheter 
inom verksamhetsområdena med VA-försörjning. 

 
BRUKNINGSAVGIFTER (§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt. 

 
§ 14 Bebyggd fastighet 

 

14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 
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Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år och vattenmätare:   

 20 mm (Qn 2,5) om 2 839,20 kr  
ny 3 123,20 kr 

om 3 549 kr 
      3 904 kr 

 25 mm (Qn 6) om 9 938 kr 
ny 10 931,80 kr 

om 12 422,50 kr 
       13 664,75 kr 

 40 mm (Qn 10) om 22 732 kr 
ny 25 005,20 kr 

om 28 415 kr 
      31 256,50 kr 

 50 mm (Qn 15) om 51 142,40 kr 
ny 56 256,60 kr 

om 63 928 kr 
      70 320,75 kr 

 ≥65 mm (Qn 25) om 113 653,60 kr 
ny 125 019 kr 

om 142 067 kr 
      156 273,75 kr 

b) En avgift per m3 levererat vatten om 21,40 kronor 
ny  23,60 kr 

om 26,75 kronor 
      29,50 kr 

c) En avgift per år och varje helt 
100-tal m2 tomtyta 

om 39,60 kronor 
ny  43,60 kr 

om 49,50 kronor 
       54,50 kr 

d) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet med fler än två 
lägenheter 

om 303,40 kronor 
ny  333,80 kr 

om 379,25 kronor 
      417,25 kr 

e) En avgift per m³ levererat vatten vid 
kommunens betalstation för vatten 

om 24,20 kronor 
ny  26,60 kr 

om 30,25 kronor 
      33,25 kr 

För bostadsfastighet med högst två lägenheter tas avgift enligt c) ut för högst 
1 200 m2. 
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna. 
 
14.3 Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

 

  V S Df* 

Fast avgift 14.1 a) 45 % 55 % – 

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % – 

Avgift efter m2 tomtyta 14.1 c) – – 100 % 

Avgift per lägenhet 14.1 d) 40 % 40 % 20 % 

* Om dag- och/eller dränvatten från fastigheten avleds genom den allmänna 
anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med, uttas avgift 
enligt 14.1 c) och d) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

14.4 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras 
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till fastigheten. 

Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tills vidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut 
efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad 
och med 90 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Fast avgift enligt 14.1 a) 
tillkommer för en fiktiv vattenmätare av storlek som huvudmannen 
bestämmer. 

14.5 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift erläggas enligt 14.1 b). 
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 
30 m3 per lägenhet. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvud- 
mannen 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.   

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds 
till dagvattenledning (kylvatten o.d.), ska erläggas avgift med 12 % av 
avgiften enligt 14.1 b). 
 

§ 15 Allmän platsmark 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 
ska erlägga brukningsavgift. 

 

Avgift utgår med: 
 

 Utan moms Med moms 

En årlig avgift per m2 allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 

om 0,68 kronor 
ny  0,75 kr 

om 0,85 kronor 
      0,94 kr 

 

§ 16 Större spillvattenmängd än dricksvattenmängd 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
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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 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 
14.1 a) och 14.1 c). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 
ändamål reduceras avgiften 14.1 enligt 14.2. 

 
§ 18 Extra åtaganden 

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. 

 
 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 672 kronor 
ny 740 kr 

840 kronor 
925 kr 

Uppsättning av vattenmätare 672 kronor 
ny 740 kr 

840 kronor 
925 kr 

Avstängning av vattentillförsel 672 kronor per 
timme 
ny 740 kr 

840 kronor 
per timme 
925 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 672 kronor per 
timme 
ny 740 kr 

840 kronor 
per timme 
925 kr 

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 

672 kronor  
ny 740 kr 

840 kronor  
925 kr 

Undersökning av vattenmätare. 
Fastighetsägaren betalar endast om mätaren 
är felfri. I fall det är fel på mätaren så står 
kommunen för kostnaden. Vattenmätare byts 
regelbundet (cirka vart 10:e år) och bytes- 
kostnaden ingår i abonnemangsavgiften. 

672 kronor  
ny 740 kr 

840 kronor  
925 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 672 kronor 
ny 740 kr 

840 kronor 
925 kr 

Förgäves besök (från tredje gången) 672 kronor 
ny 740 kr 

840 kronor 
925 kr 
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För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

 
§ 19 Särförhållanden 

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 enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 14–17 får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
§ 20 Betalning av avgifter 

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, 
tertial eller enligt beslut av VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) 
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 
vattenmängd eller annan grund som anges i § 14 och § 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 
erläggas på obetalt belopp enligt 12.2. 

Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer avgift 
motsvarande högsta belopp för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag 
(1981:739) om ersättning 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 genom- 
snitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska där jämte ske på 
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 
§ 21 Avtal i vissa fall 

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. 

 
§ 22 Reglering av avgiftsbelopp 

Reglering av avgiftsbelopp beslutas av kommunfullmäktige. 

 
TAXANS INFÖRANDE (§ 23) 
 
§ 23 Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. De brukningsavgifter enligt 
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14.1, 14.4 och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighets- 
ägare, 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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§ 96 Dnr 2022/00335 

Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område enligt upprättat förslag från 
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.  

2  Miljönämnden östra Skaraborg bemyndigas att för varje kalenderår 
justera de i taxan antagna avgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats i 
oktober månad före avgiftsåret. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2021. 

3  Taxan gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande taxa 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, som beslutades av 
kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 99.    

Sammanfattning 
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2023. 
Den nuvarande taxan antogs av kommunfullmäktige i september 2021 och 
redan då planerades för att taxan skulle behöva antas på nytt år 2022. Detta 
för att möjliggöra en stegvis övergång till att för planerad tillsyn betala en 
avgift utifrån nedlagd tid i efterskott. Genom förslaget övergår ytterligare 
cirka 400 verksamheter till efterhandsdebiteringar. I övrigt har inga större 
förändringar gjorts. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 
kommunfullmäktige kan anta taxan på området i enlighet med 27 kap. 1 § 
miljöbalken och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med direktionens förslag. Förslaget får inga direkta ekonomiska 
konsekvenser för Falköpings kommun då finansiering sker genom 
avgiftsuttag.  

 Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-06 
 Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkans östra 

Skaraborgs beslut, 2022-06-14 
 Förslag till taxa inklusive taxebilaga 1-3, 2022-06-14 
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 Kommunstyrelsen 

Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område enligt upprättat förslag från 
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.  

2 Miljönämnden östra Skaraborg bemyndigas att för varje kalenderår 
justera de i taxan antagna avgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats i 
oktober månad före avgiftsåret. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2021. 

3 Taxan gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande taxa 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, som beslutades av 
kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 99.    

Sammanfattning  

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2023. 
Den nuvarande taxan antogs av kommunfullmäktige i september 2021 och 
redan då planerades för att taxan skulle behöva antas på nytt år 2022. Detta 
för att möjliggöra en stegvis övergång till att för planerad tillsyn betala en 
avgift utifrån nedlagd tid i efterskott. Genom förslaget övergår ytterligare 
cirka 400 verksamheter till efterhandsdebiteringar. I övrigt har inga större 
förändringar gjorts. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 
kommunfullmäktige kan anta taxan på området i enlighet med 27 kap. 1 § 
miljöbalken och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med direktionens förslag. Förslaget får inga direkta ekonomiska 
konsekvenser för Falköpings kommun då finansiering sker genom 
avgiftsuttag.  
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Bakgrund 
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 14 juni 2022, 
Dir § 6, att föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans 
medlemskommuner att anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2023.  

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att den senaste taxan för 
tillsyn och prövning inom miljöbalkens område som började gälla 1 januari 
2022 innebar en övergång till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 
nya modell för miljöbalkstaxa. Den nya inriktningen har inneburit att många 
verksamheter har gått från att betala en fast årlig avgift i förskott för den 
planerade tillsynen till att numera betala en avgift utifrån nedlagd tid i 
efterskott.  

När den nuvarande taxan antogs planerade direktionen för att återigen 
revidera taxan under år 2022. Syftet var att övergången till en ökad andel 
efterhandsdebiteringar skulle ske stegvis för att kunna ställa om arbetssätt, 
målmetoder och interna riktlinjer. Vid ändringen år 2021 övergick drygt 600 
verksamheter till efterhandsdebitering. Enligt förslaget till ny taxa från år 
2023 kommer ytterligare cirka 400 verksamheter gå över till 
efterhandsdebitering. Det är dock cirka 80 verksamheter kvar med en fast 
årlig avgift med prövningsnivå A och B (undantaget är branschen jordbruk). 
Skälet till att de fortsatt föreslås få en fast årlig avgift är att det bör vara lika 
avgiftssystem oberoende om länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. 
Dessa verksamheter är också ett undantag gentemot övriga eftersom en del 
händelsestyrd tillsyn ska rymmas inom den årliga avgiften.  

I övrigt innebär förslaget inte några större förändringar gentemot gällande 
taxa. 

Förvaltningens bedömning 
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige besluta om 
föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken när det 
gäller en kommunal myndighets verksamhet.       

Kommunledningsförvaltningen föreslår, utifrån direktionens beslut, att 
kommunfullmäktige antar den föreslagna taxan som innebär att 
Miljönämnden östra Skaraborg ges rätt att årligen räkna upp avgifterna och 
grundfaktorn enligt ett angivet index. Kommunfullmäktige kan bemyndiga 
nämnden att räkna upp taxan inom de ramar som angetts i indexet. Det 
innebär inte en självständig beslutanderätt för nämnden utan är fråga om 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut om taxekonstruktion.  

Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande taxa 
inom samma område.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 
konsekvenser för Falköpings kommun eftersom utgångspunkten är att 
tillsynen ska vara helt avgiftsfinansierad. De förändrade avgifterna får därför 
inte någon direkt betydelse för det medlemsbidrag som kommunerna tillför. 
Något beslut om finansiering behöver därför inte tas.  
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-06 
 Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkans östra 

Skaraborgs beslut, 2022-06-14 
 Förslag till taxa inklusive taxebilaga 1-3, 2022-06-14 

Beslutet ska skickas till 

Miljösamverkan östra Skaraborg 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Sara Cronholm, kommunjurist 
 
 

 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 



MILJ Ö S AMVE R K AN 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

SAM MANTRÄ DESPROTOK OLL 
S ammanträdesdatum 
2022-06-14 

Dir §  6 Dnr 2021-8577 

Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områ de 
frå n 1 januari 2023 

Beslut 
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i 
Miljösamverkans medlemskommuner att anta en ny taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2023. 

Redogörelse för ärendet 
Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner beslutade 
att anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom milj öbalkens område som gäller 
från och med 1 januari 2022. Den innebar en övergång till Sveriges K ommuner 
och Regioners (SK R:s) nya modell för miljöbalkstaxa. 

En ny inriktning som den nya taxan har inneburit är att många verksamheter har 
gå tt från att betala en fast å rlig avgift i förskott för den planerade tillsynen till att 
numera betala en avgift utifrån nedlagd tid i efterskott. 

Redan när den nuvarande taxan antogs var nämndens och direktionens inriktning 
att taxan å terigen skulle tas upp under 2022 för att revideras och därefter föreslås 
kommunerna att anta en ny taxa som ska gälla från och med 1 januari 2023. Syftet 
med att ta upp taxan vid två  tillfå llen så  nära i tiden var främst att övergången till 
en ökad andel efterhandsdebiteringen skulle ske stegvis. Skälet till detta var att ha 
möjlighet att ställa om arbetssätt, mätmetoder och interna riktlinjer. 

I och med taxan 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebitering. 
Enligt förslaget som ligger för 2023 kommer ytterligare ca 400 verksamheter gå  
över till efterhandsdebitering. K varvarande ca 80 verksamheter med fast å rlig 
avgift är verksamheter med prövningsnivå  A  och B (undantag branschen 
jordbruk). Skälet till att de fortsatt föreslås få  en fast å rlig avgift är för att det för 
dessa verksamheter är för att det bör vara lika avgiftssystem oberoende om 
länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. Dessa verksamheter är också  ett 
undantag gentemot övriga eftersom en hel del händelsestyrd tillsyn ska rymmas 
inom den årliga avgiften. 

I övrigt är det inga större förändringar gentemot gällande taxa. 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 1 juni 2022 (MN §  27) att föreslå  
direktionen att föreslå  kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlems-
kommuner att anta den nya taxan. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



MILJ Ö S AMVE R K AN 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

SAMMANT R Ä DE SPR OT OK OL L  
S ammanträdesdatum 
2022-06-14 

Dir §  6 forts. 

Sammanfattning av skillnader mot nuvarande taxa 
• Fler verksamheter går över till efterhandsdebitering och hamnar så ledes i 

bilaga 3 i stället för bilaga 2. 

• Nya lokala koder för verksamheter som hanterar växtskyddsmedel enligt 
vägledning från centrala myndigheter. 

• Nya lokala koder för att uppnå  en mer detaljerad taxa. Dessa behövs 
främst för att kunna ha ett mer detaljerat register internt och påverkar inte 
avgifterna. Exempel: tidigare rymdes samtliga icke anmälningspliktiga 
drivmedelsstationer, fordonstvättar och bilverkstäder under samma kod. 
Förslaget är att ha tre separata koder för att skilja på  dessa. L iknande 
justeringar har gjorts på  fler ställen i taxan. 

• Uppdatering av timavgift och startår för indexhöjning. 

• Ä ndrat hänvisningar i taxebestämmelserna med anledning av att fler 
verksamheter går över till efterhandsdebitering och bilaga 3. 

• En separat paragraf för inställelseavgift i stället för att det står på  flera 
olika ställen. 

• Justeringar av samtliga bilagor enligt SK R:s anvisningar som skickats ut i 
maj 2022. Det är främst uppdaterade lagrumshänvisningar, förtydliganden, 
anpassningar i avgiftsnivåer för att stämma överens med förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt språkliga 
justeringar. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-06-07 
Miljönämndens beslut, MN §  27, 2022-06-01 med bilaga Taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor 

Bilaga 
Milj önämndens beslut, MN §  27, 2022-06-01 med bilaga Taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor 

Beslutet skickas till 
K ommunfullmäktige i Falköping, Hjo, K arlsborg, Skövde och Tibro 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Dnr 2021-8577 
Dir §  6 2022 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områ de 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar 
och dispenser tillämpas taxan på  ärenden som kommer in från och med denna dag. 

Taxan består av 4 delar: 

1. Taxebestämmelser (paragrafer) 1-34§  

2. Taxebilaga 1 innehå ller avgifter eller grund för avgifter för verksamheter 
eller å tgärder som saknar fastställd prövningsnivå . 

3. Taxebilaga 2 innehå ller verksamhetskoder och antal tillsynstimmar för 
verksamhetstyper med fast å rlig avgift, vilket omfattar de flesta verksamheter 
eller å tgärder med en fastställd prövningsnivå  (A , B) enligt 
milj öprövningsförordningen (2013:251). 

4. Taxebilaga 3 innehå ller verksamhetskoder för verksamheter med timavgift, 
vilket omfattar verksamheter eller å tgärder med fastställd prövningsnivå  eller 
anmälningsplikt samt verksamheter som saknar fastställd anmälnings- och 
tillståndspliktig nivå  enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, 
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). 

Inledande bestämmelser 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland 
annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig 
verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, 
skötsel av j ordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor samt 
avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden utgå  bland annat 
enligt 26 kap. 22 §  miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 §  
milj öbalken för rättegångskostnader. 

2 §  Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra å tgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra å tgärder med anledning av anmälan av verksamhet 
eller å tgärd, och 

3. Handläggning och andra å tgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 §  Enligt denna taxa tas avgift inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver 
utredning. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken. 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar 
inom miljöbalkens område överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4. Handläggning för att svara på  remisser. 



4 §  Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av 
Miljönämnden östra Skaraborg. 

5 §  Enligt 27 kap. 3 §  miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt 
denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 §  miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som 
behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timavgift 
6 §  Avgift tas ut: 

1. i förhå llande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid 
enligt taxebilaga 1 (fast avgift), 

2. i förhå llande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast å rlig tillsynsavgift), 

3. i förhå llande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift), dock minst en halv timme, och 

4. enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 §  V id tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel 
timme handläggningstid 1 075 kr. 

8 §  I de fall timavgift tas ut i förhå llande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden 
har använt för handläggning och andra å tgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 
föredragning av beslut. 

För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
kl. 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 §  Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PK V ). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2021. 

Milj önämnden östra Skaraborg ska för varje kalenderår (avgiftsår) justera de i denna 
taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret för 
PK V  som är publicerad på  Sveriges K ommuners och Regioners (SK R:s) webbplats 
för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgifter för ansökningar om tillstå nd, dispens eller undantag 
10 §  Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå  som anges i 
taxebilaga 1 eller timavgift som fås fram genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. 



11 §  Om det i ett beslut om tillstånd anges att en anordning inte få r tas i bruk förrän 
den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i den fasta avgiften. K an anordningen inte godkännas vid den 
besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut 
för den ytterligare handläggningstiden. 

12 §  Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas 
av sökanden. 

13 §  Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås eller avvisas. Avgift tas 
inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

14 §  I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
Milj önämnden östra Skaraborg är sökanden i förekommande fall även skyldig att 
ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 § §  miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även 
skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens 
eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd. 

15 §  Utöver avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag, kan 
avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller å tgärd som prövningen 
avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgifter för anmälningsärenden 
16 §  Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller å tgärd ska betalas i 
form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller å tgärden gällande 
avgiftsnivån i bilaga 1, eller timavgift som fås fram genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med aktuell timavgift, eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera milj öfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta 
avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga 
verksamheter. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

17 §  Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta å tgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
milj öprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
nämndens kostnader för kungörelse i ärendet. 

18 §  Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller å tgärd som anmälan avser enligt vad som 
anges i denna taxa. 



Avgift för å terkommande och regelbunden tillsyn 
19 §  För å terkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller å tgärder med 
en fastställd prövningsnivå  (A  eller B) enligt milj öprövningsförordningen ska en fast 
å rlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

Undantag för ovan är om timavgift ska tillämpas i stället för fast avgift. Då  ingår 
verksamhetskoden i bilaga 3. 

20 §  För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med "-i" i 
milj öprövningsförordningen, betalas ett å rligt tillägg för IED-tillsynen till den årliga 
tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. 

Undantag för verksamhetsgrupp jordbruk: för verksamheter som markerats med "-i" 
i miljöprövningsförordningen betalas ett å rligt tillägg för IED-tillsynen för den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multiplicerad med aktuell timavgift. 

21 §  För verksamheter som omfattas av fast å rlig tillsynsavgift få r nämnden i 
särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett 
visst å r om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras 
av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre 
påverkan i större omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt §  6 och ska betalas i efterskott 
av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

22 §  En verksamhetsutövare betalar avgift för huvudverksamheten (taxegrundande 
verksamhet) enligt bilaga 2. Huvudverksamhet är den verksamhet som har högst 
avgift (störst tillsynsbehov) enligt bilaga 2. För delverksamheter betalas ingen 
tillsynsavgift utom vid undantaget nedan. 

Om en verksamhetsutövare som har en taxegrundande verksamhetskod i bilaga 2 
även har fler verksamhetskoder enligt någon av bilagorna 2 eller 3 i sin verksamhet, 
kan ett tillägg göras som motsvarar 25 procent av timmarna för den taxegrundande 
verksamhetskoden (huvudverksamheten). Tillägget ska endast göras om 
delverksamheterna orsakar ett ökat tillsynsbehov som inte ryms inom 
huvudklassningens timmar. 

23 §  För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter som har fastställda krav på  
anmälan (C, H) eller som saknar fastställda krav på  anmälan (U och UH) och som 
återfinns i bilaga 3 eller å tgärder ska avgift betalas i form av timavgift som fås fram 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
aktuell timavgift. 

24 §  För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 
eller liknande. 

25 §  Fast å rlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det å r då  beslut om tillstånd till 
verksamhet meddelats eller anmälan skett —  eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift 
ut. 

(fi 



Fast å rlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

Avgift för författandet av beslut med anledning av avvikelser som miljönämnden 
konstaterar vid regelbunden planerad tillsyn ingår i den årliga avgiften för 
verksamheter som betalar en fast å rlig avgift. 

26 §  Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta å tgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
27 §  Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift som fås fram genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med aktuell 
timavgift eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

28 §  Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar å tgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för inställelse 
29 §  V id tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse (resor till och från) 
på  plats 247 kronor per tillsynstillfälle. Miljönämnden östra Skaraborg tar ut en 
avgift för inställelse endast vid tillsyn som finansieras med timavgift. Detta gäller 
både planerad tillsyn och händelsestyrd tillsyn såsom anmälnings- och 
prövningsärenden och uppföljande tillsyn. 

V id regelbunden planerad tillsyn med fast å rlig avgift (taxebilaga 2) samt ärenden 
med fast avgift (taxebilaga 1) ingår inställelsen i avgiften. 

Nedsättning av avgift 
30 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, få r 
miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall. 

Betalning av avgift 
31 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljönämnden östra Skaraborg. 
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrå gor m.m. 
32 §  Av 1 kap. 2 §  och 9 kap. 4 §  förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt milj öbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift få r 
verkställas enligt utsökningsbalken. 

33 §  Av 1 kap. 2 §  och 9 kap. 5 §  förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

34 §  Enligt 19 kap. 1 §  milj öbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
till länsstyrelsen. 

5V /41 



Avgiftsnivå  Timmar 
Avgiftsnivå  1 1 timma 
Avgiftsnivå  2 3 timmar 
Avgiftsnivå  3 6 timmar 
Avgiftsnivå  4 timavgift 

Dnr 2021-8577 
Dir §  6 2022 

Taxebilaga 1. Avgifter eller grund för avgifter för 
verksamheter eller å tgärder som saknar fastställd 
prövningsnivå  

Beskrivning Lagrum Avgift 
AVGI FTER  FÖ R  MI LJ Ö FAR LI G VER KSAMHET OCH 
HÄ LSOSKY DD 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om tillstå nd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter 
ska anslutas till, och som inte omfattas av 
taxebilaga 2 eller 3. 

13 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå  3 

Ansökan om tillstå nd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och 
som inte omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

13 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå  2 

Ansökan om tillstå nd till inrättande av annan 
avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön, och som inte 
omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

13 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstå nd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå  1 

Ansökan om tillstå nd till inrättande av 
luftvärmepump enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap. 12 §  
miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om tillstå nd till hå llande av vissa djur inom 
områ de med detaljplan eller områ desbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa. 

39 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstå nd till spridning av naturligt 
gödsel, slam och annan orenlighet inom områ de 
med detaljplan eller intill så dant områ de enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 och 42 § §  förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 9 
kap. 12 §  miljöbalken 

Avgiftsnivå  2 



Beskrivning 
Ansökan om tillstå nd eller dispens i andra frå gor 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa. 

Lagrum 
40 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap. 12 §  
miljöbalken 

Avgift 
Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap. 6 § , 1 kap. 10 §  miljö- 
prövningsförordningen 
(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap. 11 §  miljöprövnings- 
förordningen (2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning 
utan vattentoalett, och som inte omfattas av 
taxebilaga 2 eller 3. 

13 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå  2 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och 
som inte omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

14 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2. 

17 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå  1 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2 och som har en uttagen effekt av 
mer än 100 kW men högst 10 MW. 

17 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2 och/eller ligger inom 
skyddsområ de för vattentäkt och/eller inom 
områ de med sedimentär berggrund. 

17 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett områ de med 
detaljplan eller intill så dant områ de enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

37 och 42 § §  förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och 
annan orenlighet inom områ de med detaljplan eller 
intill så dant områ de enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 och 42 § §  förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 9 
kap. 12 §  miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan i andra frå gor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap. 12 §  
miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska 
behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta på  grund av användningen av 

38 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå  2 



Beskrivning 
skalpeller, akupunkturnå lar, piercingsverktyg eller 
andra liknande skärande eller stickande verktyg. 

Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig. 

Lagrum Avgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller som på  annat 
sätt används av må nga människor. 

38 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som 
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, 
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola, sameskola eller internationell skola. 

38 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Olägenheter frå n joniserande och icke-joniserande 
strå lning frå n verksamheter som är tillstå ndspliktiga 
enligt miljöprövnings-förordningen (2013:251) och 
är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strå lning enligt strå lskyddslagen (1988:220) om 
Strå lsäkerhetsmyndigheten har överlå tit tillsynen 
till kommunen. 

1 kap. 19 och 20 § §  samt 
2 kap. 26 §  miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Planerad tillsyn av små  avlopp (0-25 person- 
ekvivalenter), med platsbesök 

26 kap. 3 §  3 st. miljöbalken, 
2 kap. 31 §  p. 1 miljö-
tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå  2 

Planerad tillsyn av små  avlopp (0-25 person- 
ekvivalenter), utan platsbesök 

26 kap. 3 §  3 st. miljöbalken, 
2 kap. 31 §  p. 1 miljö-
tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå  1 

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 
timavgift enligt taxebilaga 3. 

26 kap. 3 §  3 st. miljöbalken, 
2 kap. 31 §  p. 1 miljö-
tillsynsförordningen 

Timavgift 

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver sär- 
skild uppmärksamhet och som inte omfattas av av- 
gift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 

1. byggnader som innehå ller en eller flera 
bostäder och tillhörande utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vå rd eller annat 
omhändertagande, 
3. samlingslokaler där må nga människor brukar 
samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplå tna för allmänheten 
eller som annars utnyttjas av må nga människor, 

26 kap. 3 §  3 st. miljöbalken, 
45 §  förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 



Beskrivning Lagrum Avgift 
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling och där verksamheten inte 
endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar, 
7. lokaler för förvaring av djur. 

Annan hälsoskyddsverksamhet och som inte 
omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

26 kap. 3 §  3 st. miljöbalken Timavgift 

AVGI FT FÖ R  VATTENVER KSAMHET 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
tillstå nd till inrättande och användande av ny 
anläggning för grundvattentäkt och denna inte 
kräver tillstå nd enligt 11 kap. miljöbalken. 

9 kap. 10 §  2 st. miljöbalken Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen 
har överlå tit uppgiften att utöva tillsyn. 

11 kap. 9b §  2 st. miljöbalken, 
19 §  förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamheter, 
1 kap. 19 och 20 § §  samt 
2 kap. 29 §  miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för 
att förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande och användande av ny anläggning för 
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstå nd 
enligt 11 kap. miljöbalken. 

9 kap. 10 §  2 st. miljöbalken Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för 
att förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för 
grundvattentäkt. 

9 kap. 10 §  2 st. miljöbalken Timavgift 

Tillsyn 

  

Anläggning för grundvattentäkt som kräver tillstå nd 
eller anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors hälsa 
och som inte kräver tillstå nd enligt 11 kap. 
miljöbalken. 

9 kap. 10 §  2 st. miljöbalken, 
2 kap. 31 §  p. 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Ö vrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlå tit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap. 19 och 20 § §  samt 
2 kap. 29 §  miljötillsyns-
förordningen (2011:13), 
26 kap. 10 §  miljöbalken 

Timavgift 

AVGI FT FÖ R  KEMI SKA PR ODUKTER  OCH 
BI OTEKNI SKA OR GANI SMER  

  

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄ TSKOR 

  

Tillsyn 

  

Information innan installation på börjas eller 
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller 
spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer 
än 1 m3  vätska (inom vattenskyddsområ de 
hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor 

1 kap. 1 §  och 3 kap. 1 §  1 st. 
Naturvå rdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-förorening 
vid hantering av 

Avgiftsnivå  1 



Beskrivning 
eller spillolja) med tillhörande rörledningar. (Gäller 
inte om hanteringen är tillstå ndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas 
inom ramen för en annan tillstå ndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

Lagrum 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap. 
31 och 32 § §  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgift 

Information om cistern som tagits ur bruk. (Gäller 
inte om hanteringen är tillstå ndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas 
inom ramen för en annan tillstå ndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap. 1 §  och 6 kap. 1 §  
Naturvå rdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap. 
31 och 32 § §  miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Kopior på  rapporter frå n kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar. 
(Gäller inte om hanteringen är tillstå ndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas 
inom ramen för en annan tillstå ndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap. 1 §  och 3 kap. 1 §  2 st. 
Naturvå rdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-förorening 
vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 2 kap. 31 och 32 § §  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå  1 

Ö vrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor 
och spillolja. (Gäller inte om hanteringen är 
tillstå ndspliktig enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen för en annan 
tillstå ndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap. 1 §  Naturvå rdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 26 kap. 3 §  miljö-
balken, 2 kap. 31 och 32 § §  
miljö-tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄ XTHUSGASER 

  

Tillsyn 

  

Underrättelse och samrå d innan installation eller 
konvertering sker av så dan utrustning som 
innehå ller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller 
mer, om valet av utrustning och köldmedium inte 
behandlas inom ramen för en ansökan om tillstå nd 
eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken. 

14 §  förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser, 
2 kap. 31 och 32 § §  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå  1 

Rapport om det under nå gon del av ett kalenderå r 
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 §  eller enligt 
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU- 
förordningen om f-gaser. 

15 §  förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser, 
2 kap. 31 och 32 § §  
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå  1 

Ö vrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap. 31 och 32 § §  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE Ä MNEN 
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Beskrivning 
Tillsyn 

Lagrum Avgift 

Utrustning i motorfordon, flyg och tå g som 
innehå ller kontrollerade ämnen. 

Förordning (EU) nr 517/2014, 
förordning (EG) nr 
1005/2009, 2 kap. 31 §  p. 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används 
för laboratorie- och analysarbeten som betraktas 
som viktiga enligt bilagan till Kommissionens 
förordning (EU) nr 291/2011, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 1005/2009, 
förordning (EG) nr 291/2011, 
2 kap. 31 §  p. 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

VÄ XTSKYDDSMEDEL 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om särskilt tillstå nd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel 

1. inom idrotts- och fritidsanläggningar, 
2. vid planerings- och anläggningsarbeten, 
3. på  vägområ den samt grusytor och andra 
mycket genomsläppliga ytor, och 
4. på  ytor av asfalt, betong eller andra hå rdgjorda 
material. 

2 kap. 40 och 40 a § §  
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Ansökan om tillstå nd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom ett 
vattenskyddsområ de som har inrättats före den 1 
januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats 
efter den 1 januari 2018. 

6 kap. 1 och 2 § §  Naturvå rds- 
verkets föreskrifter om sprid-
ning och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 2 kap. 36 §  2 st. 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel och 7 
kap. 22 §  miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om dispens frå n förbudet att använda 
växtskyddsmedel 

1. på  ängs- eller betesmark som inte är lämplig att 
plöja men som kan användas till slå tter eller bete, 
2. på  skolgå rdar eller gå rdar till förskolor eller på  
lekplatser som allmänheten har tillträde till, 
3. i parker eller trädgå rdar eller andra områ den 
som i första hand är avsedda att vara 
rekreationsområ den som allmänheten har 
tillträde till, 
4. inom koloniträdgå rdsområ den eller i växthus 
som inte används yrkesmässigt, 
5. på  tomtmark för bostadshus eller på  krukväxter 
i hemträdgå rdsmiljö, eller 
6. på  växter inomhus utom i produktionslokaler, 
lagerlokaler och liknande lokaler. 

2 kap. 37 och 39 § §  
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap. 41 och 41a § §  
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Tillsyn 

  

6ky 



Beskrivning Lagrum Avgift 
Underrättelse vid olyckor då  en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut. 

9 kap. 1 §  Naturvå rdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap. 31 §  p. 5 och 
2 kap. 32 §  1 st. p. 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr.o.m. 1 juli 2018. 

Timavgift 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en 
sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel. 

9 kap. 3 §  Naturvå rdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap. 31 §  p. 5 och 
2 kap. 32 §  1 st. p. 2b 
nniljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr.o.m. 1 juli 2018. 

Timavgift 

Ö vrig tillsyn av växtskyddsmedel, och som inte 
omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

2 kap. 31 §  p. 5 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

BIOCIDPRODUKTER 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om undantag frå n bestämmelserna om 
information och underrättelse i 4 kap. 1-3 § §  
Naturvå rdsverkets föreskrifter om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 2015:3). Gäller inte 
biocidprodukter som innehå ller nematoder, 
insekter eller spindeldjur. 

1 kap. 1 §  och 4 kap. 4 §  
Naturvå rdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter (NFS 
2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt på  en plats som allmänheten har 
tillträde till, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte 
biocidprodukter som innehå ller nematoder, 
insekter eller spindeldjur. 

1 kap. 1 §  och 4 kap. 2 §  
Naturvå rdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter (NFS 
2015:3), 
2 kap. 31 §  p. 5 miljö-

 

tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Ö vrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller 
inte biocidprodukter som innehå ller nematoder, 
insekter eller spindeldjur. 

Naturvå rdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap. 31 §  p. 5 miljö-

 

tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

PCB 

  

Prövning av ansökan 

  



Beskrivning 
Ansökan om dispens frå n kravet om avlägsnande av 
PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

Lagrum 
17 b §  förordningen (2007:19) 
om PCB m.m. 

Avgift 
Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b §  
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

18 §  förordningen (2007:19) 
om PCB m.m. 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Ö vrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter och 
som inte omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

Förordningen (2007:19) om 
PCB m.m., 26 kap. 3 §  3 st. 
miljöbalken, 
2 kap. 31 §  p. 5 miljö-

 

tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

KOSMETI SKA PR ODUKTER  

  

Tillsyn 

  

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 
27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av 
behörig myndighet, samt rå dgöra med 
Läkemedelsverket innan å tgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap. 34 §  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Marknadskontroll ifrå ga om kosmetiska produkter 
med fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap. 
5 §  3 st. p. 1 i miljötillsynsförordningen genom att 
inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2 i 
förordning (EG) nr 765/2008 för att 

a) följa upp klagomå l och rapporter om risker 
relaterade till produkter som omfattas av 
harmoniserad gemenskapslagstiftning, 
b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa 
produkter misstänks ha orsakat, 
c) kontrollera att korrigerande å tgärder har 
vidtagits, 
d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i 
säkerhetsfrå gor. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap. 35 §  1 st. 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), artikel 18.2 
förordning (EG) nr 765/2008 

 

Ö VR I GT AVSEENDE KEMI SKA PR ODUKTER  

  

Tillsyn 

  

Primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor som 
inte innebär utsläppande på  marknaden, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

2 kap. 32 §  miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar 
över primärleverantörers utsläppande på  
marknaden 

2 kap. 31 §  p. 5 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

8 



Beskrivning Lagrum Avgift 
Timavgift Ö vrig tillsyn av kemiska produkter, och som inte 

omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 
1 kap. 19 och 20 § § , 
2 kap. 32 §  samt 2 kap. 19 §  
p. 7-9, p. 11-14, 
p. 16, p. 17, p. 19 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap. 3 §  
3 st. miljöbalken 

AVGI FT FÖ R  VI SS Ö VR I G VER KSAMHET 

  

Ä RENDEN OM ALLMÄ NNA HÄ NSYNSREGLER ENLIGT 
2 KAP. MILJ Ö BALKEN 

  

Tillsyn 

  

Hushå llning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av å tgärd och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2. 

2 kap. 5 §  samt 26 kap. 
3 §  3 st. miljöbalken 

Timavgift 

I verksamhet eller vid vidtagande av å tgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. å tervinna avfall. 

2 kap. 5 §  samt 26 kap. 
3 §  3 st. miljöbalken 

Timavgift 

Ö vrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av 
å tgärd och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap. 2-4 § §  miljöbalken 26 
kap. 3 §  3 st. miljöbalken 

Timavgift 

Ä RENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP. MIUÖ BALKEN 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om tillstå nd till verksamhet eller å tgärd 
som inte få r utföras utan tillstå nd enligt föreskrifter 
för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområ de. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstå nd till å tgärd som är förbjuden 
för att den strider mot syftet med det tilltänkta 
skyddet av ett områ de eller föremå l som omfattas 
av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen 
enligt 7 kap. 24 § . 

7 kap. 24 §  miljöbalken Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag frå n föreskrifter 
för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- 
och växtskyddsområ de eller vattenskyddsområ de. 

Gällande föreskrifter, 7 kap. 7 
§  miljöbalken, 9 §  förordning 
(1998:1252) om områ des-
skydd enligt miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstå nd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområ de eller vattenskyddsområ de. 

Gällande föreskrifter, 7 kap. 7 
§  miljöbalken, 9 §  förordning 
(1998:1252) om områ des-
skydd enligt miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens frå n förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en å tgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområ de. 

7 kap. 11 §  2 st. miljöbalken, 
1 kap. 19 och 20 § §  samt 2 
kap. 8 §  miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

9 



Beskrivning 
Ansökan om undantag frå n bestämmelserna i 23 § , 
23 a § , 23 b § , 24 §  p. 2 och p. 3,25 § , 26 § , 26 a § , 
26 c § , 28 a § , 28 b §  och 28 d §  i J ordbruksverkets 
föreskrifter SJ VFS 2015:21 om omständighet har 
uppstå tt som verksamhetsutövaren varken 
kunnat eller borde ha förutsett och inte heller 
kunnat på verka och som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 

Lagrum 
36 §  föreskrifter om ändring i 
Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna rå d 
(SJ VFS 2004:62) om 
miljöhänsyn i jordbruket vad 
avser växtnäring (SJ VFS 
2015:21), 1 kap. 19 och 20 § §  
samt 2 kap. 8 §  p. 7 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgift 
Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om en verksamhet eller å tgärd inom 
natur- eller kulturreservat eller vattenskydds-
områ de som kräver anmälan enligt föreskrifter 
meddelade för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområ de. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Anmälan för samrå d av en å tgärd som inte omfattas 
av tillstå nds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön. 

12 kap. 6 §  miljöbalken Timavgift 

Tillsyn 

  

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområ den, vattenskyddsområ den som 
kommunen har beslutat om, djur- och växtskydds-
områ den som kommunen har meddelat föreskrifter 
om, områ de eller föremå l som omfattas av ett 
interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 
7 kap. 24 §  miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap. 9 §  miljötillsyns- 
förordningen 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter ifrå ga om 
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 
2. försiktighetsmå tt för gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

12 kap. 10 §  miljöbalken, 
2 kap. 32 §  miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områ den enligt 7 kap. miljö- 
balken som har beslutats av länsstyrelsen, om läns- 
styrelsen har överlå tit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap. 19 och 20 § §  samt 
2 kap. 8 §  miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 
markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 
kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlå tit 
uppgiften att utöva tillsyn, och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap. 19 och 20 § §  samt 
2 kap. 8 §  miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlå tit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

12 kap. 11 §  miljöbalken, 
1 kap. 19 och 20 § §  samt 
2 kap. 8 §  p. 10 miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 



Beskrivning 
Ö vrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Lagrum 
2 kap. 8 §  p. 7 samt 
1 kap. 19 och 20 § §  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) eller 26 kap. 3 §  
3 st. miljöbalken 

Avgift 
Timavgift 

Ä RENDEN ENLIGT 8 KAP. MIUÖ BALKEN 

  

Tillsyn 

  

Skydd för biologisk må ngfald om länsstyrelsen har 
överlå tit uppgiften att utöva tillsyn. 

8 kap. 1-4 § §  miljöbalken, 
1 kap. 19 och 20 § §  samt 
2 kap. 8 §  miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn med anledning av meddelat tillstå nd enligt 
8 §  förordningen (2018:1939) om invasiva 
främmande arter om länsstyrelsen har överlå tit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

Förordning (EU) nr 
1143/2014,1 kap. 19 och 20 
§ §  samt 2 kap. 8 §  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Ä RENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MIUÖ SKADOR ENLIGT 10 KAP. MIUÖ BALKEN 

  

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om att vidta en avhjälpandeå tgärd med 
anledning av en föroreningsskada. 

10 kap. 1 §  miljöbalken, 28 §  
förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Underrättelse om upptäckt av en förorening på  en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

10 kap. 11 §  miljöbalken Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 
fara för att en verksamhet eller å tgärd medför en 
allvarlig miljöskada. 

10 kap. 12 och 14 § §  
miljöbalken 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstå tt. 

10 kap. 13 och 14 § §  
miljöbalken 

Timavgift 

Föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 §  första 
stycket 3 

2 kap. 31 §  p. 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap. 3 §  3 st. 
miljöbalken 

Timavgift 

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 §  miljöbalken, 
om skadorna har orsakats av en verksamhet eller 
å tgärd som den kommunala nämnden har 
tillsynsansvaret för 

2 kap. 31 §  p. 4 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap. 3 §  
3 st. miljöbalken 

Timavgift 

Ä RENDEN OM AVFALL ENLIGT 15 KAP. 
MIUÖ BALKEN 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om dispens frå n förbudet att hantera avfall 
när kommunen ska ansvara för en viss hantering av 
avfall. 

15 kap. 25 §  p. 1 miljöbalken Timavgift 

Ansökan om tillstå nd frå n en fastighetsinnehavare 
att på  fastigheten själv å tervinna eller bortskaffa 
avfall även om ett så dant tillstå nd inte krävs. 

15 kap. 25 §  p. 2 miljöbalken Timavgift 

11 



Beskrivning Lagrum Avgift 

Ansökan om uppehå ll i hämtning, gemensam 
behå llare, befrielse frå n skyldighet att lämna avfall 
till kommunen enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

9 kap. 2 §  avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende bygg- och 
rivningsavfall frå n kravet om utsortering i 3 kap. 10 
§  avfallsförordningen och frå n kravet att brännbart 
avfall ska sorteras ut och förvaras skilt frå n annat 
avfall i 3 kap. 12 §  avfallsförordningen 

3 kap. 15 §  
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om förlängt tömnings- och 
hämtningsintervall enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering 

9 kap. 1-2 § §  
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå  1 

Ö vriga ansökningar 9 kap. 1-2 § §  
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan frå n fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på  fastigheten själv 
kompostera eller på  annat sätt behandla annat 
avfall än trädgå rdsavfall som kommunen ansvarar 
för enligt 15 kap. 20 §  miljöbalken 

5 kap. 15 §  
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Anmälan frå n fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på  
fastigheten själv å tervinna eller bortskaffa avfall. 

9 kap. 2 §  avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfalls- 
hantering om uppehå ll i hämtning, gemensam 
behå llare, befrielse frå n hämtning av avfall. 

9 kap. 2 §  avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Ö vriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering. 

9 kap. 1 och 2 § §  
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap. 3 §  3 st. miljöbalken Timavgift 

Ä RENDEN ENLIGT 26 KAP. MIUÖ BALKEN 

  

Tillsyn 

  

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlå tit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

26 kap. 11 §  miljöbalken, 
1 kap. 19 och 20 § §  samt 
2 kap. 8 §  miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

12 



Dnr 2021-8577 
Dir § 6 2022 

Taxebilaga 2. Fast å rlig avgift (förskottsbetalning) 
Verksamhets-
kod 

Prövn.-
nivå  Timmar Beskrivning 

   

UTVINNING, BR Y TNING OCH BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A , GAS , K OL, MALM, MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

   

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10 

 

9 För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.11 B 18 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillstå ndet gäller för mer än 200 000 ton. 

10.11 B 18 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillstå ndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 
ton. 

10.11 B 9 
3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
tillstå ndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 

10.11 B 9 
4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 2 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om 
tillstå ndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.11 B 6 
5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillstå ndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11 B 6 
6.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillstå ndet inte omfattas av nå gon av 1-5. 

10.20 B 9 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt 
av torv. 

10.20 B 18 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillstå ndet gäller för mer än 
200 000 ton. 

10.20 B 18 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillstå ndet gäller för mer än 
50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.20 

 

9  

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillstå ndet gäller för mer än 
10 000 ton men högst 50 000 ton. 

10.20 

 

9  

5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillstå ndet gäller för mer än 
5 000 ton men högst 10 000 ton. 

1 



Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå  

B 

. Timmar 

6 

Beskrivning 

6.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 3 §  i 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
annan täkt än som avses il, om tillstå ndet gäller för mer än 
1 000 ton men högst 
5 000 ton. 

10.20 

10.20 B 6 

7.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillstå ndet inte omfattas av 
nå gon av 1-6. 

   

Verksamhetsgrupp R å petroleum, naturgas och kol 

11.10 A 30 För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 8 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

11.20 B 13 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 9 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
utvinning i vattenområ de. 

11.20 B 6 
2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 9 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
utvinning på  land. 

   

Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.10 A 90 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 11 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.10 A 90 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 11 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områ den som anges i 4 
kap. 5 §  miljöbalken. 

13.10 A 64 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 11 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områ den som anges i 4 
kap. 5 §  miljöbalken. 

13.10 A 227 
4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 11 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.10 A 184 
5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 11 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av nå gon av 1-4. 

13.20-i A 90 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 12 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.20-i A  184 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 12 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.30 B 90 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 13 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.-
nivå  Timmar Beskrivning 

90 
1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 14 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.40 A 

13.40 A 64 
2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 14 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol. 

13.40 A 227 
3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 14 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.40 A 184 
4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 14 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1-3. 

13.50 B 227 
1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 15 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.50 B 64 
2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 15 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

13.60 B 64 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 4 kap. 16 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

   

L IVS ME DE L OCH FODE R  

   

Verksamhetsgrupp S lakterier 

15.10-i B 90 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
produktion baserad på  slaktvikt som omfattar mer än 50 000 
ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.10-i B 30 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15 20 . B 30  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp L ivsmedel och foder av animaliska 
rå varor 

15.40-i, 15.45 B 90 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 4 
eller 5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser bearbetning av animaliska 
biprodukter för framställning av livsmedel eller för 
framställning av foder om mer än 10 000 ton animaliska 
biprodukter används som rå vara per kalenderå r. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 
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• 

kod nivå  Meliffill 

30  

__  

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 4 
eller 5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser rökning för framställning av 
livsmedel eller för framställning av foder om mer än 10 000 
ton animaliska biprodukter används som rå vara per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

15.40-i , 15.45 

15.40-i, 15.45 B 64 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 4 
eller 5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

   

Verksamhetsgrupp L ivsmedel och foder av vegetabiliska 
rå varor 

15.90-i , 15.95 B 64  

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 8 
eller 9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser anläggning för tillverkning av 
stärkelse, stärkelsederivat eller socker. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i , 15.95 B 30  

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 8 
eller 9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser rostning av kaffe. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.90-i , 15.95 B 64  

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 8 
eller 9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser anläggning för framställning 
av livsmedel med beredning och behandling med en 
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderå r och inte 
omfattas av 1 eller 2. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-1 15.95 , 

 

30  

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 8 
eller 9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten inte omfattas av nå gon av 1-3. För 
så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp L ivsmedel och foder av kombinerade 
rå varor 

15.131-i, 
15.141 

 

64 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 12 
eller 13 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar med en produktion av mer än 10 000 ton per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets-

 

Prövn.-

 

kod nivå  Mille~ 

30 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 12 
eller 13 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.131-i , 
15.141 B 

   

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 15 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.185-i och 
15.190 B 90 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering 
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 100 000 ton per kalenderå r. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.185-i och 
15.190 B 64 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering 
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(lUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

15.185-i och 
15.190 

B 30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering 
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en 
produktion av högst 50 000 ton per kalenderå r. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (1UV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.185-i och 
15.190 B 30 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för annan verksamhet som inte omfattas av nå gon av 
1-3. För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

15210 . B 30  För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 20 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.230 B 64 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 22 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

15.250 B 13 
1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 24 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt. 
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Verksamhets-

 

Prövn.- 
kod nivå  E

 IMM 

64 

- 
. 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 24 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller 
maltdryck per kalenderå r. 

15.250 B 

15.250 B 30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 24 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderå r. 

15.270 B 90 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 26 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst. 

15.270 B 47 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 5 kap. 26 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av 
mikroorganismer. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP TE XTILVAR OR  

17.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 6 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

17.20 B 64 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 6 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 
500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderå r. 

17.20 B 30 
2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 6 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP PÄ LS , S K INN OCH L Ä DE R  

18.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 7 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

18.20 B 90 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 7 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter 
per kalenderå r. 

18.20 B 30 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 7 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter 
per kalenderå r. 

18.20 B 23 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 7 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP TR Ä VAR OR  
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Verksamhets-
kod 

Prövn.-
nivå  Timmar Beskrivning 

20.05-1 B 64 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 8 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

20.20 B 64 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 8 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per 
kalenderå r. 

20.20 B 30 
2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 8 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. 

20.50-i B 137 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 8 kap. 6 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderå r. 
För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

20.50-1 B 64 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 8 kap. 6 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.70 B 13 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 8 kap. 8 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP MAS S A, PAPPE R  OCH 
PAPPE R S VAR OR  

21.10-1 A 306 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 9 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat-
eller sulfitmassa per kalenderå r om verksamheten har 
blekeri. För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

21.10 -i 
A 227  

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 9 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-1 A 184 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 9 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte 
har blekeri. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 
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21 10-i 
. 

 

137  

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 9 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För 
så  kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

21.10-i 

 

137  

5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 9 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
annan anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion 
av mer än 200 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

. 2110-i 

 

90  

6.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 9 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning som inte omfattas av nå gon av 1-5. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

21.30-i 

 

90  

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 9 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderå r. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

21.30-i A 47 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 9 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

. 21 40 

 

47  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 9 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP FOTOGR AFIS K  OCH GR AFIS K  
PR ODUK TION 

22 30 . 

 

30  För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 10 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP S TE NK OLS PR ODUK TE R , 
R AFFINE R ADE  PE TR OLE UMPR ODUK TE R  OCH 
K Ä R NBR Ä NS LE  

23.05 A 137 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 1 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
en anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt. 

23.05 

 

64  

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 1 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 
megawatt men högst 200 megawatt. 

23.05 A 30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 1 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 
megawatt men högst 100 megawatt. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå  Timmar Beskrivning 

23.05 A 13 

4. För en verksamhet som ar tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 1 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 
megawatt. 

23.10-i A 90 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

23.11-i 

 

90 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskefornnigt bränsle. För 
så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

23.11-i 

 

64 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en 
produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderå r 
i anläggning med en installerad effekt av mer än 100 
megawatt. För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

23.11-i 

 

30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en 
produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderå r 
i anläggning med en installerad effekt av mer än 10 
megawatt men högst 100 megawatt. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i 

 

13 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en 
produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderå r 
i anläggning med en installerad effekt av högst 10 megawatt. 
För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

23.12-i A 184 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap.4 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För 
så  kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

23.13 A 90 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 5 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

23.20 

 

90  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 6 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
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Timmar 

  

Verksamhets-
kod 

Prövn.-
nivå  

 

Beskrivning 

    

23.30-1 

 

306  

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 
7 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar 
om verksamheten avser en produktion av mer än 500 000 
ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 

   

7 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 

23 30-i 
. 

 

306  en verksamhet med produktion som inte omfattas av 1. För 
så  kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 

   

20 timmar. 

23.40 och 

  

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 11 kap. 8 

2350 .  

 

90 eller 9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

   

K E MIS K A PR ODUK TE R  

   

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 
24.01-i, 24.03- 

  

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt nå gon av 
i, 24.05-i, 

  

12 kap. 1-22 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
24.07-i, 24.09- 

  

137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på  
i, 24.11-i, 

  

mer än 20 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
24.13-i, 24.15- A/B 137 industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
i, 24.17-i, 

  

koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
24.19-i och 

   

24.21-i 

   

24.02-1, 24.04- 

  

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt nå gon av 
i, 24.06-i, 

  

12 kap. 1-22 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
24.08-i, 24.10- 

  

timmar för anläggning med en produktionsmängd på  högst 
i, 24.12-i, 

  

20 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
24.14-i, 24.16- 

A/B 90 industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
i, 24.18-i, 

  

koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
24.20-i, och 

   

24.22-i 

      

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

   

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 

   

23 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

24.23-1 A 184 
om verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 

   

23 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
om verksamheten avser annan tillverkning av gas än den 

24.23-i 

 

184  som omfattas av 1. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

10 



Verksamhets-
kod 

Prövn.-
nivå  Timmar Beskrivning 

24.24-i B 90 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 24 §  ' 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

24.25-i , 24.27- 
i 24.29-i och , 
som 24.31-i. 

A/B 137  

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt nå gon av 
12 kap. 25-32 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på  
mer än 20 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.26-i , 24.28- 
i 24.30-i och , 
24.32-i  

A/B 90  

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt nå gon av 
12 kap. 25-32 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar för anläggning med en produktionsmängd på  
högst 20 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 
24.34-i A/B 184 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
33 eller 34 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på  mer än 
20 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.33-i och 
24.34-i 

A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
33 eller 34 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på  högst 
20 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 

24.35-1 och 
24.36-i 

A/B 184 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
35 eller 36 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på  mer än 
1000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.35-1 och 
24.36-1 A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
35 eller 36 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på  högst 
1 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.37 B 137 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 37 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Läkemedel 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå  

. Timmar Beskrivning 

24.38-i och 
24.39-i 

A/B 137 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
38 eller 39 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på  mer än 
1 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.38-i och 
24.39-i 

A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
38 eller 39 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på  högst 
1 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp S prängämnen 

24.42-i och 
24.43-i A/B 137 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
42 eller 43 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på  mer än 
1 000 ton per kalenderå r. 
För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.42-i och 
24.43-i A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
42 eller 43 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på  högst 
1 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.45 B 30 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
45  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten avser tillverkning av gas- eller 
vätskeformiga kemiska produkter. 

24.45 B 64 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
45 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten avser tillverkning av 
läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material. 

24.45 B 30 
3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
45 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30 
4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
45 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13 
5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 12 kap. 
45 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP GUMMI- OCH PLAS TVAR OR  

25.10 B 64 
1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 13 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderå r. 
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Verksamhets-
kod 

Prövn.-
nivå  Timmar Beskrivning 

25.10 B 30 
2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 13 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
en produktion som inte omfattas av 1. 

25.20 B 30 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 13 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
en produktion av mer än 100 ton per kalenderå r. 

25.20 B 13 
2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 13 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
en produktion som inte omfattas av 1. 

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 13 kap. 5 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

MINE R ALIS K A PR ODUK TE R  

   

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keranniska produkter 

26.05-1 B 64 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

26.10-1 B 90 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning 
av mer än 10 000 ton mineraler per kalenderå r. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

26.10-1 B 30 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning 
av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

26.20 B 64 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasrå varor med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar per kalenderå r. 

26.20 B 30 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton 
glasrå varor med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per 
kalenderå r. 

26.20 B 13 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasrå varor 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderå r. 

26.20 B 64 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasrå varor än de 
som avses i 1-3 per kalenderå r. 
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Verksamhets- 
kod 

26.20 

Prövn.- 
nivå  

B 

. Timmar 

30 

Beskrivning 

5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasrå varor än de som avses i 1-3 per kalenderå r. 

26.20 B 13 

6.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasrå varor än de som 
avses i 1-3 per kalenderå r. 

26.50-i B 30 

För verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 6 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

26.51 B 30 För verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 7 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

26.70-i A 184 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 9 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För 
så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

26.80 B 184 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 10 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

26.90-i B 30 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 11 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.130-i och 
26.140 B 64 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 15 
eller 16 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar. För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

26.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 14 kap. 19 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP S TÅ L  OCH ME TALL  

27.10 -i A 64  

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stå lverk med induktionsugnar, 
(E S R -anläggning). För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå  Timmar Beskrivning 

27.10-i A 306 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
annan anläggning än som avses il med en produktion av 
mer än 1 000 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i A  227 

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för 
annan anläggning än som avses i l med en produktion av 
mer än 100 000 ton men högst 1 000 000 ton per kalenderå r. 
För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.10-i A 90 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
annan anläggning än som avses il med en produktion av 
högst 100 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.20 A 64 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stå lverk med induktionsugnar, 
(E S R -anläggning). 

27.20 A 90 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stå l än 
som avses i 1. 

27.20 A 90 

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderå r. 

27.20 A 64 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton 
per kalenderå r. 

27.25-i A  90 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.26-i A  90 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 4 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Provn.- 
niva Timmar Beskrivning 

27.27-i A 30 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 13 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton zink per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 6 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 
000 ton zink per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 3 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 64 

5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 30 

6.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton zink per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå  

A 

Timmar 

13 

Beskrivning 

7.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. i 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 
ton zink per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i 

27.27-i A 6 

8.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 64 

9.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1—  
8 med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- och 
sköljvatten. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 30 

10.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1—  
8 med utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 13 

11.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1—  
8 med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter process- och sköljvatten. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27 -i A 6  

12.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1—  
8 med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och 
sköljvatten. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.31 
A 90 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 6 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
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Verksamhets-

 

Prövn.-

 

os 

27.32 

niva 

B 

111.11~1 

90 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
7  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stå l 
per kalenderå r. 

27.32 
B 64 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
7 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

27.40-1 B 64 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
8 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderå r. För 
så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

27.40-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
8 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderå r. För 
så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

27.40-i B 30 

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
8 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av mer än 10 000 ton per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i B 13 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
8 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av högst 10 000 ton per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.50 B 30 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stå l där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderå r. 

27.50 B 13 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stå l där form-eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderå r. 

27.50 B 13 

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stå l där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton per kalenderå r. 
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o 

27.50 

niva eiele~ 

6 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stå l där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton 
per kalenderå r. 

B 

27.50 B 90 

5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av 
mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderå r. 

27.50 B 30 

6.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderå r. 

27.50 B 13 

7. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderå r. 

27.50 B 30 

8.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand används med en produktion av mer 
än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderå r. 

27.50 B 13 

9.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand används med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderå r. 

27.50 B 13 

10.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand inte används med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderå r. 

27.50 B 9 

11.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand inte används med en produktion av 
högst 
1 000 ton per kalenderå r. 

27.70-i A  184 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
för ferrolegeringsverk. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A  306 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar 
för annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur 
malm och koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksannheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 
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Beskrivning 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
för annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur 
malm och koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-1 

27.70-i A 90 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
annan anläggning än som avses il med produktion ur malm 
och koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 30 

5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan anläggning än som avses il med produktion ur malm 
och koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 227 

6.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
för annan produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 137 

7.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
ör annan produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 
ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderå r. För 
så  kallade industriutsläppsverksamheter (1UV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

27.70-1 A 64 

8.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
annan produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton 
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderå r. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.70-i A 30 

9.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20 



Verksamhets-
kod 
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nivå  Timmar Beskrivning 

27.80-1 

B 184 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
12 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
för ferrolegeringsverk. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.80-1 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
12 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-1 

A 184 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
13 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
om verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton 
per kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-1 

A 137 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
13 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i 

A 64 

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
13 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i 

A 30 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
13 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten inte omfattas av nå gon av 1-3. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.101-i B 184 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning 
av mer än 20 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-1 B 137 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning 
av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderå r. 
För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 
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B 
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90 

Beskrivning 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning 
av högst 10 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101 -i B 64  

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand används med en 
smältning av mer än 10 000 ton per kalenderå r. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.101-i B 30 

5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand används med en 
smältning av högst 10 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101- i B 30  

6.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand inte används med en 
smältning av mer än 10 000 ton per kalenderå r. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.101-i B 13 

7.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om verksamheten avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand inte används med en 
smältning av högst 10 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i B 184 

8.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid 
andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra 
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid 
anläggning för gjutning med en smältning av mer än 80 000 
ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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137 

9. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid 
andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra 
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid 
anläggning för gjutning med en smältning av mer än 20 000 
ton men högst 80 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i B 64 

10. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid 
andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra 
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid 
anläggning för gjutning med en smältning av högst 20 000 
ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.110 B 64 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
15 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderå r. 

27.110 B 30 
2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
15 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. 

27.120 B 227 
1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
16 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
för en produktion av mer än 80 000 ton per kalenderå r. 

27.120 B 137 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
16 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderå r. 

27.120 B 64 

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
16 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderå r. 

27.120 B 30 
4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
16 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten inte omfattas av nå gon av 1-3. 

27.130 B 90 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
17 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderå r. 

27.130 B 30 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
17 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderå r. 

27.130 B 13 

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
17 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderå r. 
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Verksamhets- 
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27.130 

Provn.- 
niva 

B 

°Timmar 
. 

6 

Beskrivning 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 15 kap. 
17 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av nå gon av 1-3. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP ME TALL- OCH 
PLAS MBE HANDLING, AVFE TTNING OCH 
F Ä R GBOR TTAGNING 

28.10-i B 64 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 1 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 10 000 
kubikmeter per kalenderå r. För så  kallade 
industriuts läppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-1 B 30 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 1 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderå r. 
För så  kallade industriuts läppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

28.10-i B 13 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 1 
§  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderå r. För 
så  kallade industriuts läppsverksamheter (1 UV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

28.10-1 B 6 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av nå gon av 1-3. För så  kallade 
industriuts läppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.20 och 
28.30 

B 64 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för anläggning som ger upphov till uts läpp av 
avloppsvatten om mer än 10 000 kubikmeter per kalenderå r. 

28.20 och 
28.30 

B 30 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för anläggning som ger upphov till uts läpp av 
avloppsvatten om mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter per kalenderå r. 

28.20 och 
28.30 

B 13 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för anläggning som ger upphov till uts läpp av 
avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter per kalenderå r. 

28.20 och 
28.30 

B 6 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar 
för anläggning som ger upphov till uts läpp av avloppsvatten 
som inte omfattas av nå gon av 1-3. 
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28.50 B 30 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 
ton zink per kalenderå r. 

28.50 B 13 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton zink per kalenderå r. 

28.50 B 6 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 
men högst 1 000 ton zink per kalenderå r. 

28.50 B 3 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton 
zink per kalenderå r. 

28.50 B 30 

5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 
ton zink per kalenderå r. 

28.50 B 30 

6.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton zink per kalenderå r. 

28.50 B 13 

7.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 
zink per kalenderå r. 

28.50 B 6 

8.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton 
zink per kalenderå r. 

28.50 B 64 

9.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderå r. 

28.50 B 30 

10.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderå r. 
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28.50 13 

11.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderå r. 

28.50 B 6 

12.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
högst 100 kubikmeter per kalenderå r. 

28.50 B 6 

13.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och 
sköljvatten. 

28.80 B 30 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 16 kap. 8 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP E LE K TR IS K A AR TIK LAR  

. 3110 A 184  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 17 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

. 31 20 B 64  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 17 kap. 2 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

31.40-i och 
31.50 A 184 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 17 kap. 4 
eller 5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar. För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

   

ME TALLBE AR BE TNING 

   

Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30 B 184 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
en tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 
motorfordon per kalenderå r med en totalvikt per fordon som 
uppgå r till högst 3,5 ton. 

34.30 B 64 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
en tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 
motorfordon men högst 100 000 motorfordon per kalenderå r 
med en totalvikt per fordon som uppgå r till högst 3,5 ton. 

34.30 B 30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
en tillverkning och sammansättning av högst 25 000 
motorfordon per kalenderå r med en totalvikt per fordon som 
uppgå r till högst 3,5 ton. 

34.30 B 184 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör 
en tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 
motorfordon per kalenderå r med en totalvikt per fordon som 
uppgå r till mer än 3,5 ton. 
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34.30 B 64 

5.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
en tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 
motorfordon men högst 20 000 motorfordon per kalenderå r 
med en totalvikt per fordon som uppgå r till mer än 3,5 ton. 

34.30 B 30 

6.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
en tillverkning och sammansättning av högst 1 000 
motorfordon per kalenderå r med en totalvikt per fordon som 
uppgå r till mer än 3,5 ton. 

   

Verksamhetsgrupp J ärnvägsutrustning och flygplan 

   

Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.60 A 184 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 6 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

34.70 B 90 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 
7 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
tankvolym på  mer än 50 kubikmeter. 

34.70 B 64 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 
7  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
tankvolym på  mer än 35 kubikmeter men högst 50 
kubikmeter. 

34.70 B 30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 
7  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
tankvolym på  mer än 20 kubikmeter men högst 35 
kubikmeter. 

   

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

35.10 A 184 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 18 kap. 9 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp S keppsvarv 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP FÖ R BR UK NING AV OR GANIS K A 
LÖ S NINGS ME DE L 

39.10-i B 184 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 19 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
om förbrukningen uppgå r till mer än 500 ton per kalenderå r. 
För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 90 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 19 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgå r till mer än 200 ton men högst 500 ton 
per kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 64 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 19 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgå r till mer än 50 ton men högst 200 ton 
per kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 
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30  

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 19 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgå r till högst 50 ton per kalenderå r. För så  
kallade industriuts läppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

39.15 

 

184 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 19 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgå r till mer 
än 500 ton per kalenderå r. 

. 39 15 

 

90  

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 19 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgå r till mer än 
200 ton men högst 500 ton per kalenderå r. 

39.15 

 

64 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 19 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgå r till mer än 
50 ton men högst 200 ton per kalenderå r. 

3915 . 

 

30  

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 19 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgå r till mer än 
25 ton men högst 50 ton per kalenderå r. 

39.15 

 

13 

5.För en verksamhet som ar tillstå ndspliktig enligt 19 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgå r till högst 
25 ton per kalenderå r. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP HANTE R ING AV BR Ä NS LE N 
OCH ANDR A K E MIS K A PR ODUK TE R  

39.60 

 

30  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 20 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39 80 . 

 

30  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 20 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

GAS - OCH VÄ TS K E FOR MIGA BR Ä NS LE N, E L , VÄ R ME  
OCH K Y LA 

   

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.01 B 13 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. 

40.01 B 13 
2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

   

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

40.05 
40 15 

och -i 

 

13 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
4 eller 5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för anläggning vid jordbruksföretag. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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40.05-i och 
40.15 

nivå  Milffl 

64 

 

B 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
4 eller 5 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp K ärnkraft 

40.30 A 90 För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 7 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.40-1 A 30 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
8 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.40-1 A 137 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
8 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i B 30 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i B 137 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
andra anläggningar än som avses i l med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 
megawatt. För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

40.50-1 B 64 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
andra anläggningar än som avses il med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 
megawatt. För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

40.50-i B 30 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
andra anläggningar än som avses il med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 
megawatt. För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

40.51 B 30 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 10 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Vindkraft 

29 



Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå  

. Timmar Beskrivning 

40.90 och 
40.95 

 

13 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
13 eller 14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för vindkraftverk som stå r tillsammans (gruppstation) 
till havs. 

40.90 och 
40.95 

 

13 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
13 eller 14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för fler än 20 vindkraftverk som stå r tillsammans 
(gruppstation) på  land. 

40.90 och 
40.95 

 

6 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 21 kap. 
13 eller 14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för högst 20 vindkraftverk som stå r tillsammans 
(gruppstation) på  land. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP AVVE CK LING AV 
K Ä R NR E AK TOR E R  

45.10 A 90 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 22 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

   

HAMNAR  OCH FLY GPLATS E R  

   

Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10 B 64 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 24 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
hamn med mer än 50 anlöp per kalenderå r. 

63.10 B 30 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 24 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
hamn med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per 
kalenderå r. 

63.10 B 9 
3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 24 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för 
hamn med upp till 10 anlöp per kalenderå r. 

   

Verksamhetsgrupp F lygplatser 

. 63 30 

 

226  

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 24 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 226 timmar ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderå r. 

. 6330 

 

137  

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 24 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men 
högst 100 000 flygrörelser per kalenderå r. 

63 30 . 

 

64  

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 24 kap. 
3  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men 
högst 40 000 flygrörelser per kalenderå r. 

63.30 fpl A  30 
4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 24 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av nå gon av 1-3. 

63 .40 fpl 

 

23 För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 24 kap. 4 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP TANK R E NGÖ R ING 

74.10 B 13 För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 26 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

30 



Verksamhets- Prövn.-

 

kod nivå  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIiiiii• 
_ 

VE R K S AMHE TS GR UPP R E NING AV AVLOPPS VATTE N 

 

90.10 och 
90.11 

 

137 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 28 kap. 
1 eller 2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av 
fler än 100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter. 

90.10 och 
90.11 

 

64 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 28 kap. 
1 eller 2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av 
fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer eller 
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 
100 000 personekvivalenter. 

90.10 och 
90.11 

 

30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 28 kap. 
1 eller 2 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av 
fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller som 
tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 
20 000 personekvivalenter. 

90.15-i B 47 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 28 kap. 3 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

   

AVFALL  

   

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med å tervinning 
eller bortskaffande 

90.405-1 och 
90.406-1 

 

137 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
65 eller 66 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 
ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.405-1 och 
90.406-i 

 

64 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
65 eller 66 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.405-1 och 
90.406-1 

 

30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
65 eller 66 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

31 
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Verksamhets- 
kod 

90.410 och 
90.420 

Prövn.-
nivå  

A/B 

Timmar Beskrivning 

137 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
68 eller 69 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 
ton per kalenderå r. 

90.410 och 
90.420 

A/B 64 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
68 eller 69 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderå r. 

90.410 och 
90.420 

A/B 30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
68 eller 69 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderå r. 

90.410 och 
90.420 A/B 13 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
68 eller 69 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
nå gon av 1-3. 

90.435-i A 
137 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
67 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

90.435-i A  64 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
67 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.435-i A  30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
67 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 
För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.440 A 137 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
71 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderå r. 

90.440 A 64 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
71 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderå r. 

90.440 A 30 
3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
71 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 

90.450 B 30 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
72 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderå r. 

32 



Verksamhets-
kod 

Prövn.-
nivå  Timmar Beskrivning 

90.450 B 13 
2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
72 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

   

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i B 90 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
32 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

90.241-i B 30 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
32 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 B 64 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
30 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton, men 
högst 25 000 ton per kalenderå r. 

90.161 B 30 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
30 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderå r. 

90.161 B 13 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
30 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderå r. 

90.161 B 6 
4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
30 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av nå gon av 1-3. 

   

Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 B 13 För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 18 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.290-i A 137 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 20 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För 
så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

90.300-i B 64 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
21 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå  

. Timmar Beskrivning 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
21 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.300-i 

 

30  

90.300-i 

 

13  

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
21 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 
För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.310 

 

64  

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
22 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per 
kalenderå r. 

90.310 

 

30  

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
22 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderå r. 

90.310 

 

13  

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
22 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 
10 000 ton per kalenderå r. 

90.310 B 6 
4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
22 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av nå gon av 1-3. 

90.320-i 

 

227  

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
23 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

90.320-i 

 

137  

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
23 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.330 -i och 
90.340 

 

30 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 24 
eller 25 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Fartygså tervinning 

90.451 A 137 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 57 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Förbränning 

34 
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Verksamhets- 
kod 

90.180-1 och 
90.181-1 

Prövn.- 
nivå  

. Timmar Beskrivning 

 

306 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton 
per kalenderå r. För så  kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

90.180-1 och 
90.181-i 

 

90 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.180-1 och 
90.181-1 

 

30 

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.190 och 
90.191 

 

30 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 7 
eller 8 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

90.200 -i och 
90.201 -i 

 

137 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 9 
eller 10 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar. För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.210-1 och 
90.211-1 

 

64 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
11 eller 12 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.210-1 och 
90.211-1 

 

30 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
11 eller 12 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 
För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.212-1 och 
90.213-1 

 

47 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
13 eller 14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton 
men högst 18 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.212-1 och 
90.213-1 

 

30 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
13 eller 14 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 
För så  kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå  

. 
Timmar Beskrivning 

90.220 och 
90.221 

B 30 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
15 eller 16 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton , 
men högst 18 000 ton per kalenderå r. 

90.220 och 
90.221 

 

13 
2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
15 eller 16 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

   

Verksamhetsgrupp K onvertering av smittförande avfall 

   

Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på  å tervinning eller 
bortskaffande 

90.408-i B 13 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 56 § —
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.480 och 
90.485 

A/B 227 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
60 eller 61 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 
timmar om den planerade lagringen är mer än 100 000 ton. 

90.480 och 
90485 .  

A/B 137 
2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
60 eller 61 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar om den planerade lagringen är högst 100 000 ton. 

90.500-i och 
90.510 

 

137 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 62 
eller 63 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar. För så  kallade industriuts läppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

90.30 och 
9050 .  

 

13 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 48 
eller 50 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Lå ngtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

90.454-i , 
90.455 och 

.  90 457 
A 227 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
52, 53 eller 54 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 
25 000 ton per kalenderå r. För så  kallade industriuts läpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så  
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i, 
90.455 och 
90.457 

A. 137 

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
52, 53 eller 54 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderå r. För så  
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

36 
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Verksamhets-

 

Prövn.-

 

Timmar Beskrivnin 
ligara 

90.454-i , 
90.455 och 
90.457 

T. 

A 30 

' 

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
52, 53 eller 54 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 
ton men hö gst 10 000 ton per kalenderå r. För så  kallade 
industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 
koden) så  tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i , 
90.455 och A 13 

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
52, 53 eller 54 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
nå gon av 1-3. For

90.457 
så  kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så  tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

90.458 

 

137 

1. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
55  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 
kalenderå r. 

90.458 B 64 

2. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
55  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderå r. 

90.458 B 30 

3. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
55  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderå r. 

90.458 

 

13  

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
55 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderå r. 

90.458 B 6 
5. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
55 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av nå gon av 1-4. 

   

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100 

 

64  

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
40 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd 
per kalenderå r. 

90.100 B 30 
2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
40 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.70 

 

30  

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
42 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd 
per kalenderå r. 

90.70 B 13 
2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
42 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

   

Verksamhetsgrupp R adioaktivt avfall 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå  

. Timmar Beskrivning 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 58 
eller 59 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 
timmar. 

90.460 och 
90470 .  

 

71 

   

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

. 
90 361 

 

13  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 36 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119 

 

137 

1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
45  §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderå r. 

90.119 

 

64  

2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
45 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderå r. 

90.119 

 

30  

3.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
45 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderå r. 

90.119 

 

13  

4. För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 
45 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av nå gon av 
1-3. 

   

Verksamhetsgrupp Å tervinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 

 

13 
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 27 
eller 28 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Å tervinning för anläggningsändamå l 

90.131 

 

13  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 29 kap. 34 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP S K J UTF Ä LT, S K J UTBANOR  OCH 
S POR TANLÄ GGNINGAR  

92.10 B 13 
1.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 30 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
civilt skjutfält. 

92.10 B 7 
2.För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 30 kap. 
1 §  miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för 
annat skjutfält. 

   

VE R K S AMHE TS GR UPP BE GR AVNINGS VE R K S AMHE T 

93.20 

 

13  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 32 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 
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1.10-i och 1.11 

1.20 

1.20-v 

1.2001 

1.2001-v 

1.2002 

1.2002-v 

1.2003 

1.2003-v 

Prövn.-
nivå  Bransch Verksamhet Beskrivning 

 

J OR DBR UK  J OR DBR UK  

 

J OR DBR UK  Djurhå llning Verksamhetsgrupp Djurhå llning 

B J OR DBR UK Djurhå llning Verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 
§  miljöprövningsförordningen. 

C  J OR DBR UK Djurhå llning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen. 

   

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 
C  J OR DBR UK Djurhå llning 3 §  miljöprövningsförordningen och som hanterar 

växtskyddsmedel. 

 

J OR DBR UK Djurhå llning 

Verksamheter under anmälningspliktig nivå  med 
stadigvarande djurhå llning med mer än 30 djurenheter 
(det högsta antalet djurenheter under å ret), men högst 

   

100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

   

Verksamheter under anmälningspliktig nivå  med 
stadigvarande djurhå llning med mer än 30 djurenheter 

 

J OR DBR UK Djurhå llning (det högsta antalet djurenheter under å ret), men högst 

   

100 djurenheter, dock inte inhägnad, och som hanterar 
växtsk ddsmedel. 

 

J OR DBR UK Djurhå llning 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå  med 
stadigvarande djurhå llning med minst 10 djurenheter 
(det högsta antalet djurenheter under å ret), men högst 30 
djurenheter, dock inte inhägnad. 

   

För verksamheter under anmälningspliktig nivå  med 
stadigvarande djurhå llning med minst 10 djurenheter 

U J OR DBR UK Djurhå llning (det högsta antalet djurenheter under å ret), men högst 30 
djurenheter, dock inte inhägnad, och som hanterar 
växtskyddsmedel. 

   

För verksamheter under anmälningspliktig nivå  med 
U J OR DBR UK Djurhå llning stadigvarande djurhå llning med mindre än 10 djurenheter 

   

(det högsta antalet djurenheter under å ret). 

 

J OR DBR UK Djurhå llning För verksamheter under anmälningspliktig nivå  med 
stadigvarande djurhå llning med mindre än 10 djurenheteri, 

Verksamhets-
kod 

Dnr 2021-8577 
Dir §  6 2022 

Taxebilaga 3. Verksamhetskoder med timavgift (efterhandsdebitering) 



Verksamhets- 
kod 

Prövn.- Bransch nivå  

     

J OR DBR UK  

1.30 C  J OR DBR UK 

1.3001 U J OR DBR UK 

  

J OR DBR UK  

1.4001 

 

J OR DBR UK  

  

FIS K ODLING OCH 
Ö VE R VINTR ING AV FIS K  

5.10 B F IS KODLING OCH 
Ö VE R VINTR ING AV FIS K 

5.20 C  F IS KODLING OCH 
Ö VE R VINTR ING AV FIS K 

5.2001 

 

FIS K ODLING OCH 
Ö VE R VINTR ING AV FIS K  

  

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OL J A , GAS , K OL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

  

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A , GAS , K OL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

Beskrivning 

(det högsta antalet djurenheter under å ret), och som 
hanterar växtskyddsmedel.  

Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion 

Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 §  
miljöprövningsförordningen. 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

Verksamhetsgrupp Ö vriga jordbruks- och 
trädgå rdsföretag 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

VE R K S AMHE TS GR UPP FIS K ODLING OCH 
Ö VE R VINTR ING AV FIS K  
För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 3 kap. 1 

miljöprövningsförordningen.  
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen.  

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

UTVINNING, BR Y TNING OCH BE AR BE TNING AV 
TOR V, OL J A , GAS , K OL, MALM, MINE R AL, BE R G, 
NATUR GR US  OCH ANNAT 

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

Verksamhet 

Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion  
Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion  
Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion  
Ö vriga jordbruks- och 
trädgå rdsföretag 
Ö vriga jordbruks- och 
trädgå rdsföretag 



Verksamhets- Prövn.- . Bransch Verksamhet Beskrivning kod nivå  

10 30 C  

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A, GAS , KOL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
4 §  miljöprövningsförordningen. 

      

      

10.40 C  

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A, GAS , KOL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen. 

   

10.50 C  

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A, GAS , KOL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen. 

      

        

10.60 C  

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A, GAS , KOL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
7 §  miljöprövningsförordningen. 

10.5001 

 

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A, GAS , KOL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

   

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

 

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

  

  

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A , GAS , K OL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

   

Verksamhetsgrupp R å petroleum, naturgas och kol 

   

R å petroleum, naturgas och 
kol 

  

     

        

 

11.30 C  

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A, GAS , KOL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

R å petroleum, naturgas och kol 

  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
10 §  miljöprövningsförordningen. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bransch Verksamhet Beskrivning Verksamhets- Prövn.-

 

kod nivå  

11. 3001 

 

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A, GAS , KOL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

  

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, 
OLJ A , GAS , K OL, MALM, 
MINE R AL, BE R G, NATUR GR US  
OCH ANNAT 

13.70 C  

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, OLJ A, 
GAS , KOL, MALM, MINE R AL, 
BE R G, NATUR GR US  OCH ANNAT 

13. 7001 

 

UTVINNING, BR Y TNING OCH 
BE AR BE TNING AV TOR V, OLJ A, 
GAS , KOL, MALM, MINE R AL, 
BE R G, NATUR GR US  OCH ANNAT 

  

LIVS ME DE L OCH FODE R  

  

LIVS ME DE L OCH FODE R  

15.30 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  

15.3001 

 

LIVS ME DE L OCH FODE R  

  

LIVS ME DE L OCH FODE R  

15.50 C  L IVS ME DE L OCH FODE R  

15.65 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  

15.5001 

 

LIVS ME DE L OCH FODE R  

  

LIVS ME DE L OCH FODE R  

15.80 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  

4,7'K 

R å petroleum, naturgas och kol För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

Annan utvinningsindustri 

Annan utvinningsindustri 

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
17 §  miljöprövningsförordningen. 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

L IVS ME DE L OCH FODE R  
Verksamhetsgrupp S lakterier 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen.  
För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 
Verksamhetsgrupp L ivsmedel och foder av 
animaliska rå varor 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen.  
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
6 §  miljöprövningsförordningen. 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

Verksamhetsgrupp R ökeri 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
7 §  miljöprövningsförordningen.  

Annan utvinningsindustri 

S lakterier 

S lakterier 

S lakterier 
L ivsmedel och foder av 
animaliska rå varor 
Livsmedel och foder av 
animaliska rå varor 
Livsmedel och foder av 
animaliska rå varor 
Livsmedel och foder av 
animaliska rå varor 
R ökeri 

R ökeri 



Verksamhets- 
kod 
15.8001 

Prövn.-
nivå  

U 

Bransch 

LIVS ME DE L OCH FODE R  

Verksamhet 

R ökeri 

Beskrivning 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 
- 

 

LIVS ME DE L OCH FODE R  L ivsmedel och foder av 
vegetabiliska rå varor 

Verksamhetsgrupp L ivsmedel och foder av 
vegetabiliska rå varor 

15.101 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  L ivsmedel och foder av 
vegetabiliska rå varor 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
10 §  miljöprövningsförordningen. 

15.10101 
L 

U LIVS ME DE L OCH FODE R  L ivsmedel och foder av 
vegetabiliska rå varor För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

LIVS ME DE L OCH FODE R  K varnprodukter Verksamhetsgrupp K varnprodukter 

15.125 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  Kvarnprodukter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen. 

15.12501 U LIVS ME DE L OCH FODE R  K varnprodukter För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

LIVS ME DE L OCH FODE R  L ivsmedel och foder av 
kombinerade rå varor 

Verksamhetsgrupp L ivsmedel och foder av 
kombinerade rå varor 

15.151 C  L IVS ME DE L OCH FODE R  L ivsmedel av kombinerade 
rå varor 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen. 

15.155 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  Livsmedel av kombinerade 
rå varor 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
14 §  miljöprövningsförordningen. 

15.15101 U LIVS ME DE L OCH FODE R  L ivsmedel av kombinerade 
rå varor För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

LIVS ME DE L OCH FODE R  Mjölkprodukter Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.180 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  Mjölkprodukter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
16 §  miljöprövningsförordningen. 

15.18001 U LIVS ME DE L OCH FODE R  Mjölkprodukter För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

LIVS ME DE L OCH FODE R  Annan livsmedelstillverkning Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.200 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
19 §  miljöprövningsförordningen. 

T 
15.220 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

21 §  miljöprövningsförordningen. 

15.240 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
23 §  miröprövningsförordningen. 

15.260 C  L IVS ME DE L OCH FODE R  Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
25 §  miljöprövningsförordningen. 



Verksamhets- 
kod nivå  

15.280 

Prövn.- 

C  

Bransch 

LIVS ME DE L OCH FODE R  

Verksamhet 

Annan livsmedelstillverkning 

Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
27 §  miljöprövningsförordningen. 

15.310 C  LIVS ME DE L OCH FODE R  Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
28 §  miljöprövningsförordningen. 

15.31001 U LIVS ME DE L OCH FODE R  Annan livsmedelstillverkning För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

TE XTILVAR OR  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP TE XTILVAR OR  

17.30 C  TE XTILVAR OR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen. 

17.3001 U TE XTILVAR OR  

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

PÄ LS , S K INN OCH L Ä DE R  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP PÄ LS , S K INN OCH L Ä DE R  

18.30 C  PÄ LS , S KINN OCH LÄ DE R  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 
3 §  miljöprövningsförordningen. 

18.3001 U PÄ LS , S KINN OCH LÄ DE R  

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

TR Ä VAR OR  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP TR Ä VAR OR  

20.10 C  TR Ä VAR OR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
2 §  miljöprövningsförordningen. 

20.30 C  TR AVAR OR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
4 §  miljöprövningsförordningen. 

20.40 C  TR Ä VAR OR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
5 §  miljöprövningsförordningen. 

20.60 C  TR Ä  VAR OR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
7 §  miljöprövningsförordningen. 

20.80 C  TR Ä VAR OR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
9 §  miljöprövningsförordningen. 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
10 §  miljöprövningsförordningen. 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
11 §  miljöprövningsförordningen. 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

20.90 C  TR Ä VAR OR  

 

20.91 C  TR Ä VAR OR  

 

20.9101 

 

TR Ä VAR OR  

   

MAS S A, PAPPE R  OCH 
PAPPE R S VAR OR  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP MAS S A, PAPPE R  OCH 
PAPPE R S VAR OR  



Verksamhets- 
kod 

Prövn.- .. nivå  Bransch Verksamhet Beskrivning 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 21.4001 U MAS S A, PAPPE R  OCH 
PAPPE R S VAR OR  

  

FOTOGR AFIS K  OCH GR AFIS K  
PR ODUK TION 

 

VE R K S AMHE TS GR UPP FOTOGR AFIS K  OCH 
GR AFIS K  PR ODUK TION 

22.10 C  FOTOGR AFIS K OCH GR AFIS K 
PR ODUKTION 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 
kap. 1 §  miljöprövningsförordningen. 

22.20 C  FOTOGR AFIS K OCH GR AFIS K 
PR ODUKTION 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 
kap. 2 §  miljöprövningsförordningen. 

22.40 C  FOTOGR AFIS K OCH GR AFIS K 
PR ODUKTION 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 
kap. 4 §  miljöprövningsförordningen. 

22.4001 U FOTOGR AFIS K OCH GR AFIS K 
PR ODUKTION 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

K E MIS K A PR ODUK TE R  

 

K E MIS K A PR ODUK TE R  

  

K E MIS K A PR ODUK TE R  Organiska kemikalier Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

  

K E MIS K A PR ODUK TE R  Läkemedel Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.40 C  KE MIS KA PR ODUKTE R  Läkemedel För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 40 §  miljöprövningsförordningen. 

24.41 C  KE MIS KA PR ODUKTE R  Läkemedel För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 41 §  miljöprövningsförordningen. 

  

K E MIS K A PR ODUK TE R  Annan kemisk tillverkning Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C  KE MIS KA PR ODUKTE R  Annan kemisk tillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 44 §  miljöprövningsförordningen.  
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 46 §  miljöprövningsförordningen. 24.46 C  KE MIS KA PR ODUKTE R  Annan kemisk tillverkning 

24.4601 U KE MIS KA PR ODUKTE R  Annan kemisk tillverkning För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

24.47 C  KE MIS KA PR ODUKTE R  Annan kemisk tillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 47 §  miljöprövningsförordningen. 

  

GUMMI- OCH PLAS TVAR OR  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP GUMMI- OCH PLAS TVAR OR  

25.11 C  GUMMI- OCH PLAS TVAR OR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 
kap. 2 §  miliöprövningsförordningen. 

25.30 C  GUMMI- OCH PLAS TVAR OR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 
kap. 4 §  miljöprövningsförordningen. 



Verksamhets- 
kod 

Prövn.-
nivå  

C  

Bransch 

GUMMI- OCH PLAS TVAR OR  

Verksamhet Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 
kap. 6 §  miljöprövningsförordningen. 25.50 

25.5001 U GUMMI- OCH PLAS TVAR OR  

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

MINE R ALIS K A PR ODUK TE R  

 

MINE R ALIS K A PR ODUK TE R  

  

MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Glas, glasvaror och 
keramiska produkter 

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska 
_ produkter 

26.30 C  MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 4 §  miljöprövningsförordningen. 

26.40 C  MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 5 §  miljöprövningsförordningen. 

26.60 C  MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 8 §  miljöprövningsförordningen. 

26.6001 U MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Cement, betong, kalk, krita 
och Os 

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och 
gips 

26.100 C  MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Cement, betong, kalk, krita och 
gips 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 12 §  miljöprövningsförordningen. 

26.110 C  MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Cement, betong, kalk, krita och 
gips 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 13 §  miljöprövningsförordningen. 

26.120 C  MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Cement, betong, kalk, krita och 
gips 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 14 §  miljöprövningsförordningen. 

26.120001 U MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Cement, betong, kalk, krita och 
gips För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

1 MINE R ALIS K A PR ODUK TE R  Andra mineraliska produkter Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.150 C  MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Andra mineraliska produkter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 §  miljöprövningsförordningen. 

26.160 C  MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Andra mineraliska produkter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 §  miljöprövningsförordningen. 

26.180 C  MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Andra mineraliska produkter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 §  miljöprövningsförordningen. 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 26.18001 U MINE R ALIS KA PR ODUKTE R  Andra mineraliska produkter 

  

S TAL  OCH ME TALL  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP S TAL  OCH ME TALL  



Bransch Verksamhet Beskrivning 

C  S TÅ L  OCH ME TALL  

C  S TÅ L  OCH ME TALL  

C  

ME TALL- OCH 
PLAS TY TBE HANDLING, 
AVFE TTNING OCH 
F Ä R GBOR TTAGNING 

9 

ME TALL- OCH 
PLAS TY TBE HANDLING, 
AVFE TTNING OCH 
FAR GBOR TTAGNING  
ME TALL- OCH 
PLAS TY TBE HANDLING, 
AVFE TTNING OCH 
FAR GBOR TTAGN ING 

C  För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 10 §  miljöprövningsförordningen. 28.95 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 28.9501 

E LE K TR IS K A AR TIK LAR  VE R K S AMHE TS GR UPP E LE K TR IS K A AR TIK LAR  

Verksamhets- Prövn.-

 

kod nivå  

S TÅ L  OCH ME TALL  
ME TALL- OCH 
PLAS TY TBE HANDLING, 
AVFE TTNING OCH 
F Ä R GBOR TTAGNING 
ME TALL- OCH 
PLAS TY TBE HANDLING, 
AVFE TTNING OCH 
F Ä R GBOR TTAGNING 
ME TALL- OCH 
PLAS TY TBE HANDLING, 
AVFE TTNING OCH 
F Ä R GBOR TTAGNING  
ME TALL- OCH 
PLAS TY TBE HANDLING, 
AVFE TTNING OCH 
F Ä R GBOR TTAGNING 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 
kap. 10 §  miljöprövningsförordningen.  
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 
kap. 18 §  miljöprövningsförordningen.  
För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

VE R K S AMHE TS GR UPP ME TALL- OCH 
PLAS TY TBE HANDLING, AVFE TTNING OCH 
F Ä R GBOR TTAGNING 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 3 §  miljöprövningsförordningen. 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 5 §  miljöprövningsförordningen. 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 7 §  miljöprövningsförordningen. 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 9 §  miljöprövningsförordningen. 

27.60 

28.90 

27.140 

27.14001 

28.25 

28.40 

28.71 

C  

C  

C  



Verksamhets- 
kod 

Prövn.-
nivå  

C  

Bransch 

E LE KTR IS KA AR TIKLAR  

Verksamhet Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 
kap. 3 §  miljöprövningsförordningen. 31.30 

31.60 C  E LE KTR IS KA AR TIKLAR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 
kap. 6 §  miljöprövningsförordningen. 

- -

 

ME TALLBE AR BE TNING _  

  

ME TALLBE AR BE TNING 

   

ME TALLBE AR BE TNING Motorer, turbiner och 
reaktorer Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C  ME TALLBE AR BE TNING Motorer, turbiner och reaktorer För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 1 §  miljöprövningsförordningen. 

34.20 C  ME TALLBE AR BE TN ING Motorer, turbiner och reaktorer För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 2 §  miljöprövningsförordningen. 

34.2001 U ME TALLBE AR BE TNING Motorer, turbiner och reaktorer För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

ME TALLBE AR BE TNING Motorfordon Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.40 C  ME TALLBE AR BE TNING Motorfordon För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 4 §  miljöprövningsförordningen. 

34.4001 U ME TALLBE AR BE TNING Motorfordon För verksamheter under anmälningsK ktig nivå .  

  

ME TALLBE AR BE TNING J ärnvägsutrustning och 
flygplan Verksamhetsgrupp J ärnvägsutrustning och flygplan 

34.50 C  ME TALLBE AR BE TNING J ärnvägsutrustning och flygplan För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 5 §  mil'öprövningsförordningen. 

  

ME TALLBE AR BE TNING Maskinell bearbetning Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.80 C  ME TALLBE AR BE TNING Maskinell bearbetning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 8§  miljöprövningsförordningen. 

34.8001 U ME TALLBE AR BE TNING Maskinell bearbetning För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

ME TALLBE AR BE TNING S keppsvarv Verksamhetsgrupp S keppsvarv 

35.20 C  ME TALLBE AR BE TNING S keppsvarv För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 10 §  miljöprövningsförordningen. 

  

FÖ R BR UK NING AV OR GANIS K A 
L Ö S NINGS ME DE L 

 

VE R K S AMHE TS GR UPP FÖ R BR UK NING AV 
OR GANIS K A L Ö S NINGS ME DE L 

39.30 C  F Ö R BR UKNING AV OR GANIS KA 
LÖ S NINGS ME DE L 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 4 §  miljöprövningsförordningen. 

10,Xy 



Verksamhets- 
kod 

39.35 

Prövn.-
nivå  Bransch Verksamhet Beskrivning 

C  F Ö R BR UKNING AV OR GANIS KA 
LÖ S NINGS ME DE L 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 5 §  miljöprövningsförordningen. 

39.50 C  F Ö R BR UKNING AV OR GANIS KA 
LÖ S NINGS ME DE L 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 6 §  miljöprövningsförordningen. 

39.5001 U FÖ R BR UK NING AV OR GANIS K A 
LÖ S NINGS ME DE L 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

HANTE R ING AV BR Ä NS LE N OCH 
ANDR A K E MIS K A PR ODUK TE R  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP HANTE R ING AV BR Ä NS LE N 
OCH ANDR A K E MIS K A PR ODUK TE R  

39.70 C  HANTE R ING AV BR Ä NS LE N OCH 
ANDR A K E MIS K A PR ODUK TE R  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 
kap. 2 §  miljöprövningsförordningen. 

39.90 C  HANTE R ING AV BR Ä NS LE N OCH 
ANDR A KE MIS KA PR ODUKTE R  

 

För en verksamhet som är tillstå ndspliktig enligt 20 kap. 4 
§  miljöprövningsförordningen. 

39.7001 U HANTE R ING AV BR Ä NS LE N OCH 
ANDR A K E MIS K A PR ODUK TE R  

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

GAS - OCH VÄ TS K E FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L , VÄ R ME  OCH 
K Y LA 

 

GAS - OCH VÄ TS K E FOR MIGA BR Ä NS LE N, E L , 
VÄ R ME  OCH K Y LA 

  

GAS - OCH VÄ TS K E FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L , VÄ R ME  OCH 
K Y LA 

Anaerob biolog isk 
behandling Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.02 C  
GAS - OCH VÄ TS K E FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L, VÄ R ME  OCH 
K Y LA 

Anaerob biologisk behandling För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 3 §  miljöprövningsförordningen. 

  

GAS - OCH VÄ TS K E FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L , VÄ R ME  OCH 
K Y LA 

Framställning av gas- och 
vätskeformiga bränslen 

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och 
vätskeformiga bränslen 

40.20 C  
GAS - OCH VÄ TS K E FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L, VÄ R ME  OCH 
KY LA 

Framställning av gas- och 
vätskeformiga bränslen 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 6 §  miljöprövningsförordningen. 

  

GAS - OCH VÄ TS K E FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L , VÄ R ME  OCH 
K Y LA 

Förbränning Verksamhetsgrupp Förbränning 



Verksamhets- 
kod 

40.60 

Prövn.- . nivå  

C  

Bransch Verksamhet 

Förbränning 

Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 11 §  miljöprövningsförordningen. 

GAS - OCH VÄ TS KE FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L , VÄ R ME  OCH 
KY LA 

40.70 C  
GAS - OCH VÄ TS KE FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L, VÄ R ME  OCH 
KY LA 

Förbränning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 12 §  miljöprövningsförordningen. 

40.7001 U 
GAS - OCH VÄ TS KE FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L, VÄ R ME  OCH 
KY LA 

Förbränning För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

GAS - OCH VÄ TS K E FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L , VÄ R ME  OCH 
K Y LA 

Vindkraft Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.100 C  
GAS - OCH VÄ TS KE FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L, VÄ R ME  OCH 
KY LA 

Vindkraft För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 15 §  miljöprövningsförordningen. 

40.10001 U 
GAS - OCH VÄ TS KE FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L, VÄ R ME  OCH 
KY LA 

Vindkraft För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

GAS - OCH VÄ TS K E FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L , VÄ R ME  OCH 
K Y LA 

Värme- och kylanläggningar Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C  
GAS - OCH VÄ TS KE FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L, VÄ R ME  OCH 
KY LA 

Värme- och kylanläggningar För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 16 §  miljöprövningsförordningen. 

40.120 C  
GAS - OCH VÄ TS KE FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L, VÄ R ME  OCH 
KY LA 

Värme- och kylanläggningar För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 17 §  miljöprövningsförordningen. 

40.12001 U 
GAS - OCH VÄ TS KE FOR MIGA 
BR Ä NS LE N, E L, VÄ R ME  OCH 
KY LA 

Värme- och kylanläggningar För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

VATTE NFÖ R S Ö R J NING 

 

VE R K S AMHE TS GR UPP VATTE NFÖ R S Ö R J NING 
41.01 U VATTE NFÖ R S Ö R J NING 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

FOR DONS S E R VICE  OCH 
DR IVME DE LS HANTE R ING 

 

VE R K S AMHE TS GR UPP FOR DONS S E R VICE  OCH 
DR IVME DE LS HANTE R ING 

12p 



Verksamhets- 
kod 

50.10 

Prövn.- . nivå  

C  

Bransch 

FOR DONS S E R VICE  OCH 
DR IVME DE LS HANTE R ING 

Verksamhet Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 
kap. 1 §  miliöprövningsförordningen. 

50.20 C  FOR DONS S E R VICE  OCH 
DR IVME DE LS HANTE R ING 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 
kap. 2 §  miliöprövningsförordningen. 

50.1001 U FOR DONS S E R VICE  OCH 
DR IVME DE LS HANTE R ING 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå  —  
fordonstvättar. 

50.1002 U FOR DONS S E R VICE  OCH 
DR IVME DE LS HANTE R ING 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå  —  
dnvmedelsstationer. 

50.1003 U FOR DONS S E R VICE  OCH 
DR IVME DE LS HANTE R ING 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå  —  
fordonsverkstäder. 

50.1004 U FOR DONS S E R VICE  OCH 
DR IVME DE LS HANTE R ING 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå  —  övriga. 

  

HAMNAR  OCH FLY GPLATS E R  

 

HAMNAR  OCH FLY GPLATS E R  

  

HAMNAR  OCH FLY GPLATS E R  Hamnar Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.20 C  HAMNAR  OCH FLY GPLATS E R  Hamnar För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 
kap. 2 §  miliöprövningsförordningen. 

63.2001 U HAMNAR  OCH FLY GPLATS E R  Hamnar För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

HAMNAR  OCH FLY GPLATS E R  F lygplatser Verksamhetsgrupp F lygplatser 

63.50 C  HAMNAR  OCH FLY GPLATS E R  F lygplatser För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 
kap. 5 §  miljöprövningsförordningen. 

63.5001 U HAMNAR  OCH FLY GPLATS E R  F lygplatser För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

LABOR ATOR IE R  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP LABOR ATOR IE R  

73.10 C  LABOR ATOR IE R  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 
kap. 1 §  miljöprövningsförordningen. 

73.1001 U LABOR ATOR IE R  

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

TANK R E NGÖ R ING 

 

VE R K S AMHE TS GR UPP TANK R E NGÖ R ING 

74.20 C  TANK R E NGÖ R ING 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 
kap. 2 §  miljöprövningsförordningen. 

  

HÄ LS O- OCH S J UK VÅ R D 

 

VE R K S AMHE TS GR UPP HÄ LS O- OCH S J UK VÅ R D 

85.10 C  HÄ LS O- OCH S J UKVÅ R D 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 
kap. 1 §  miljöprövningsförordningen. 



Verksamhets- Prövn.-

 

kod nivå  Bransch Verksamhet Beskrivning 

  

C  85.20 

85.2001 

HÄ LS O- OCH S J UKVÅ R D 

HALS O- OCH S J UKVÅ R D 

R E NING AV AVLOPPS VATTE N 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 
kap. 2 §  miljöprövningsförordningen.  
För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 
VE R K S AMHE TS GR UPP R E NING AV 
AVLOPPS VATTE N 

90.16 

90 16001 

C  R E NING AV AVLOPPS VATTE N 

R E NING AV AVLOPPS VATTE N 

AVFALL  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 
kap. 4 §  miljpprövningsförordningen.  
För verksamheter under anmälningspliktig nivå  och som 
inte omfattas av taxebilaga 1. 
AVFALL  

AVFALL  
Andra verksamheter med 
å tervinning eller 
bortskaffande 

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 
å tervinning eller bortskaffande 

90.430 

90.251 

90.171 

90.17101 

90.281 

90.341 

90.34101 

C  

C  

C  

C  

C  

AVFALL 

AVFALL  

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL  
AVFALL  

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL 
AVFALL  

AVFALL  

AVFALL 

AVFALL  

Andra verksamheter med 
å tervinning eller bortskaffande 
Animaliskt avfall 

Animaliskt avfall 

Avvattning 

Avvattning 

Biologisk behandling 

Biologisk behandling 
Deponering 

Deponering 

Deponering 

Deponering 
E lavfall  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 70 §  miljöprövningsförordningen. 
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall  
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 33 §  miljöprövningsförordningen. 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 31 §  miljöprövningsförordningen.  
För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 
Verksamhetsgrupp Deponering  
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 19 §  miljöprövningsförordningen.  
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 26 §  miljöprövningsförordningen.  
För verksamheter under anmälningspliktig nivå .  
Verksamhetsgrupp E lavfall 

90.375 

Verksamhetsgrupp Avvattning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 39 §  miljöprövningsförordningen.  

Biologisk behandling Verksamhetsgrupp Biologisk behandling  



Verksamhets- 
kod 

Prövn.- . nivå  Bransch Verksamhet Beskrivning 

90.90 C  AVFALL  E lavfall För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 44 §  miljöprövningsförordningen. 

  

AVFALL  Förberedelse för 
å teranvändning Verksamhetsgrupp Förberedelse för å teranvändning 

90.29 C  AVFALL Förberedelse för 
å teranvändning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 47 §  miljöprövningsförordningen. 

  

AVFALL  Förbränning Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.230 C  AVFALL  Förbränning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 17 §  miljöprövningsförordningen. 

90.23001 U AVFALL  Förbränning För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

AVFALL  K onvertering av smittförande 
avfall 

Verksamhetsgrupp K onvertering av smittförande 
avfall 

90.382 C  AVFALL  K onvertering av smittförande 
avfall 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 38 §  miljöprövningsförordningen. 

- 

 

AVFALL  Lagring och avskiljning av 
koldioxid 

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av 
koldioxid 

90.520 C  AVFALL Lagring och avskiljning av 
koldioxid 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 64 §  miljöprövningsförordningen. 

  

AVFALL  Lagring som en del av att 
samla in avfall 

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla 
in avfall 

90.40 C  AVFALL Lagring som en del av att 
samla in avfall 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 49 §  miljöprövningsförordningen. 

90.60 C  AVFALL Lagring som en del av att 
samla in avfall 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 51 §  miljöprövningsförordningen. 

90.6001 U AVFALL Lagring som en del av att 
samla in avfall För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

AVFALL  Mekanisk bearbetning och 
sortering 

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och 
sortering 

90.110 C  AVFALL  Mekanisk bearbetning och 
sortering 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 41 §  miliöprövningsförordningen. 

90.80 C  AVFALL Mekanisk bearbetning och 
sortering 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 43 §  miljöprövningsförordningen. 



Verksamhets- 
kod 

Prövn. .- Bransch Verksamhet Beskrivning 
nivå  

90.8001 U AVFALL Mekanisk bearbetning och För verksamheter under anmälningspliktig nivå . sortering 

  

AVFALL  Uppgrävda massor Verksamhetsgrupp UpR grävda massor 

90.370 C  AVFALL Uppgrävda massor För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 37 §  miljöprövningsförordningen. 
Verksamhetsgru i . Utt änta fordon 

  

AVFALL  Uttjänta fordon 

90.120 C  AVFALL Uttjänta fordon För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 46 §  miljöprövningsförordningen. 

Verksamhetsgrupp Å tervinning eller bortskaffande av 
avfall som uppkommit i egen verksamhet 

  

AVFALL 

Å tervinning eller 
bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen 
verksamhet 

90.391 C  AVFALL 
Å tervinning eller bortskaffande 
av avfall som uppkommit i egen 
verksamhet 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 29 §  miljöprövningsförordningen. 

  

AVFALL Å tervinning för 
anläggningsändamå l 

Verksamhetsgrupp Å tervinning för 
anläggningsändamå l 

90.141 C  AVFALL Å tervinning för 
anläggningsändamå l 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 35 §  miljöprövningsförordningen. 

  

S K J UTF Ä LT, S K J UTBANOR  OCH 
S POR TANLÄ GGNINGAR  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP S K J UTF Ä LT, S K J UTBANOR  
OCH S POR TANLÄ GGNINGAR  

92.20 C  S K J UTF Ä LT, S K J UTBANOR  OCH 
S POR TANLÄ GGNINGAR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 2 §  miljöprövningsförordningen. 

92.30 C  S KJ UTF Ä LT, S KJ UTBANOR  OCH 
S POR TANLÄ GGNINGAR  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 3 §  miljöprövningsförordningen. 

92.1001 U S KJ UTF Ä LT, S KJ UTBANOR  OCH 
S POR TANLAGGNINGAR  

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

TE XTILTVÄ TTE R IE R  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP TE XTILTVÄ TTE R IE R  

93.10 C  TE XTILTVÄ TTE R IE R  

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 
kap. 1 §  miljöprövningsförordningen. 

93.1001 U TE XTILTVÄ TTE R IE R  

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå . 

  

Ö VR IGA MIL J Ö FAR LIGA 
VE R K S AMHE TE R  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP Ö VR IGA MIL J Ö FAR LIGA 
VE R K S AMHE TE R  



Verksamhets- 
kod 

98.01 

Prövn.-
nivå  Bransch 

Ö VR IGA MILJ Ö FAR LIGA 
VE R KS AMHE TE R  

Verksamhet 

Y rkesmässig överlå telse av 
särskilt farliga kemiska 
Produkter. 

Beskrivning 

Verksamheter under anmälningspliktig nivå . U 

98.02 U Ö VR IGA MIL J Ö FAR LIGA 
VE R KS AMHE TE R  S ärskilt farliga kemikalier  Tillsyn av lokaler för särskilt farliga kemikalier på  uppdrag 

av länsstyrelsen. 

98.10 U Ö VR IGA MIL J Ö FAR LIGA 
VE R K S AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmälningspliktig nivå  med mer 

än 50 hektar å kermark 

98.11 U Ö VR IGA MILJ Ö FAR LIGA 
VE R KS AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmälningspliktig nivå  med 

mindre än 50 hektar å kermark 

98.12 U Ö VR IGA MILJ Ö FAR LIGA 
VE R KS AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå  - 
Distributörer —  försäljning av växtskyddsmedel för 
yrkesmässig användning 

98.13 U Ö VR IGA MILJ Ö FAR LIGA 
VE R KS AMHE TE R   Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå  - 
Distributörer —  försäljning av växtskyddsmedel för privat 
användning 

98.14 U Ö VR IGA MIL J Ö FAR LIGA 
VE R K S AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmälningspliktig nivå  - 

Besprutningsentreprenörer/Maskinstationer 

98.15 U Ö VR IGA MILJ Ö FAR LIGA 
VE R KS AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmäIningspliktig nivå  - 

E kologisk odling 

98.16 U Ö VR IGA MIL J Ö FAR LIGA 
VE R KS AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmälningspliktig nivå  - Växthus 

98.17 U Ö VR IGA MIL J Ö FAR LIGA 
VE R K S AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmälningspliktig nivå  - 

Plantskolor med egen odling 

98.18 U Ö VR IGA MILJ Ö FAR LIGA 
VE R KS AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmälningspliktig nivå  - 

Fruktodlare 

98.19 U Ö VR IGA MILJ Ö FAR LIGA 
VE R KS AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmälningspliktig nivå  - 

Betningsaktörer 

98.20 U Ö VR IGA MIL J Ö FAR LIGA 
VE R K S AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmälningspliktig nivå  - 

S kogsbruksentreprenörer 

98.21 U Ö VR IGA MILJ Ö FAR LIGA 
VE R KS AMHE TE R  Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmälningspliktig nivå  - 

S kogsbruksanvändare 

  

ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS  VE R K S AMHE TE R  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS  VE R K S AMHE TE R  

170y 



Verksamhets- 
kod 

Prövn. .- nivå  Bransch Verksamhet Beskrivning 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, tatuering 

38 §  FMH, 
punkt 1 

H ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  

38 §  FMH, 
punkt 1 

H ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, fotvå rd 

38 §  FMH, 
_ punkt 1 

H ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, akupunktur 

38 §  FMH, 
Punkt 1 

H ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, barbering 

38 §  FMH, 
punkt 1 

H ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, hå ltagning med engå ngskassett 

38 §  FMH, 
punkt 1 

H ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, nagelvå rd 

38 §  FMH, 
punkt 1 

H ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, övriga 

38 §  FMH, 
punkt 2 

H ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

 

För bassängbad med 1 till 4 bassänger 

38 §  FMH, 
punkt 2 

H ANMALNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

 

För bassängbad med 5 eller fler bassänger 

38 §  FMH, 
punkt 3 

H ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  

 

För skolor 

38 §  FMH, 
punkt 3 

H ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

 

För förskolor 

38 §  FMH, 
punkt 3 

H ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

 

För fritidsverksamheter 

38 §  FMH, 
punkt 3 _  

H ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R   

 

S eparat förskoleklass, öppen förskola 

  

E J  ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  

 

VE R K S AMHE TS GR UPP E J  ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  

  

E J  ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  LBostäder m.m. Verksamhetsgrupp Bostäder m.m. 

806,,, 



Verksamhets- Prövn.- . Bransch kod nivå  Verksamhet Beskrivning 

   

45 §  FMH, 
punkt 1  
45 §  FMH, 
punkt 1  

E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  
E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R   

För byggnader, med en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen 

HVB-hem 

Bostäder m.m. 

Bostäder m.m. 

UH 

UH 

UH 

E J  ANMÄ LNINGS PLIK TIGA Undervisning,HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R vå rd m.m. 

45 §  FMH, 
punkt 1  

E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R   Bostäder m.m. Ä ldreboenden 

Verksamhetsgrupp Undervisning, vå rd m.m. 

UH För lokaler med undervisning, vå rd och annat 
omhändertagande 

45 §  FMH, 
punkt 2  

Verksamhetsgrupp S amlingslokaler m.m. 

Undervisning, vå rd m.m. 

S amlingslokaler m.m. 

E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  
E J  ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  

45 §  FMH, 
punkt 3 

S amlingslokaler m.m. E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  
E J  ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R   

För samlingslokaler där må nga människor vistas. 

Verksamhetsgrupp Hotell m.m. Hotell m.m. 

UH 

UH Hotell m.m E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

För hotell, pensionat och liknande där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad 

45 §  FMH, 
punkt 4  

Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m. 

För Idrottsanläggningar, camping m.m. 

För S trandbad 

UH 

UH 

UH 

45 §  FMH, 
punkt 5 
45 §  FMH, 

_ punkt 5 
45 §  FMH, 
punkt 5  

45 §  FMH, 
punkt 6  

E J  ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  
E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  
E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  
E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

Idrottsanläggningar, 
camping, bad m.m.  
Idrottsanläggningar, camping 
m.m. 
Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m. 
Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m. För Gym 

E J  ANMÄ LNINGS PLIK TIGA Verksamhetsgrupp yrkesmässig hygienisk 
behandling  
För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk 
behandling 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

Y rkesmässig hygienisk 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  behandling  

UH E J  ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R  



Verksamhets- Prövn.-

 

kod nivå  
45 §  FMH, 

Lpunkt 6  
UH 

Bransch Verksamhet Beskrivning 

   

E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  
E J  ANMÄ LNINGS PLIK TIGA 
HÄ LS OS K Y DDS VE R K S AMHE TE R   Lokaler för förvaring av djur 

E J  ANMÄ LNINGS PLIKTIGA 
HÄ LS OS KY DDS VE R KS AMHE TE R  

Lokaler för hygienisk 
behandling 

För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk 
behandling, frisör 

Verksamhetsgrupp lokaler för förvaring av djur 

För lokaler för förvaring av djur Lokaler för förvaring av djur 
45 §  FMH, 

Lpunkt 7  UH 
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§ 97 Dnr 2022/00263 

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för 

Falköpings kommun enligt direktionens förslag. 

2  Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 110.  

3  Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att 
medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 
Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens 
förslag.  

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till gemensam 
avfallstaxa. Förslaget innebär att grundavgifter för småhus och lägenheter 
och tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs. Taxehöjningen bedöms 
dock vara lägre än den höjning om sex miljoner kronor som tidigare 
prognostiserats. Förslaget har förankrats med medlemskommunernas 
kommundirektörer. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
kommunfullmäktige att anta ändringen. Höjningen av avgifterna finansieras 
av renhållningskollektivet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 

 Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning 
Skaraborgs beslut, 2022-05-23 

 Skrivelse om gemensam avfallstaxa från kommunalförbundet, 2022-
05-27 

 Förslag till gemensam taxa, 2022-05-27 
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 Kommunstyrelsen 

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för 

Falköpings kommun enligt direktionens förslag. 

2 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 110.  

3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att 
medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 
Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens 
förslag.  

Sammanfattning  

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till gemensam 
avfallstaxa. Förslaget innebär att grundavgifter för småhus och lägenheter 
och tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs. Taxehöjningen bedöms 
dock vara lägre än den höjning om sex miljoner kronor som tidigare 
prognostiserats. Förslaget har förankrats med medlemskommunernas 
kommundirektörer. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
kommunfullmäktige att anta ändringen. Höjningen av avgifterna finansieras 
av renhållningskollektivet. 

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 
beslutade den 23 maj 2022, § 27, att föreslå medlemskommunerna att anta 
förslag till gemensam avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2023. 

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att inför revideringen av 
avfallstaxan år 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv 
intäktsökning med cirka 6 miljoner kronor per år för att minska de årliga 
underskotten tills förbundet uppnår ett balanserat resultat år 2024. Resultatet 
för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om ekonomi i balans har 
uppnåtts tidigare än beräknat. Det är dock för tidigt att avgöra om det är ett 
långsiktigt trendbrott eftersom kostnaderna under år 2022 för bland annat 



 
  2 (3) 

 

 

drivmedel och entreprenader har ökat och det har införts en skatt på 
avfallsförbränning som successivt kommer att höjas. 

Den taxeökning som föreslås för år 2023 bedöms vara lägre än de 6 miljoner 
kronor som tidigare prognostiserats.  

Förslaget har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

För Falköpings kommuns del innebär förslaget i huvudsak följande 
förändringar;  

- Grundavgifterna för småhus och verksamheter höjs med 40 kr per år 
till 940 kr.  

- Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs 
med 20 kr per år till 470 kr. 

- Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs med 5 
procent. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt ökade 
drivmedelskostnader och reningsverkens avgifter för behandling av 
slam. 

Förslaget innebär att intäkterna ökas för grundavgifter med totalt 2,3 miljoner 
kronor och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med cirka 0,8 
miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 

Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska 
betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
enligt 27 kapitlet 4–6 §§ miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta 
förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att 
delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund utan måste själva fatta beslut 
om i detta fall avfallstaxan. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det 
framtagna förslaget av avfallstaxa. Ändringen ska gälla från och med den 1 
januari 2023 och ersätta kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 
110. Besluten i punkterna 1 och 2 föreslås gälla under förutsättning att 
samtliga medlemskommuner i kommunalförbundet Avfall & Återvinning 
Skaraborg fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.   

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 
konsekvenser för Falköpings kommun eller kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg eftersom verksamheten finansieras av avgifter från 
renhållningskollektivet och inte av medlemskommunerna. Något beslut om 
finansiering behöver därför inte tas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 
 Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborgs beslut, 2022-05-23 
 Skrivelse om gemensam avfallstaxa från kommunalförbundet, 2022-

05-27 
 Förslag till gemensam taxa, 2022-05-27 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Sara Cronholm, kommunjurist  
 

 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 







 
     
Datum  Handläggare  Beteckning 

   2022-05-09  Linda Moularé  AÅS2022.0014 
 

 
 
 

 
 

 

Skrivelse gemensam avfallstaxa 2023 

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 

avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 

fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de 

medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan. 

Samordning  

När nya medlemskommuner inträder i förbundet behöver verksamhet, avfallstaxor och 

renhållningsordning samordnas. Normalt sett tar samordningen ca 3-5 år att genomföra. 

För år 2023 kommer direktionen att föreslå en gemensam avfallstaxa för kommunerna 

Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda. För 

kommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommer taxor för respektive kommun 

att föreslås.  

Parallellt med taxearbetet pågår arbete med att ta fram nya gemensamma 

avfallsföreskrifter för samtliga 13 kommuner i förbundet vilket möjliggör samordning av 

abonnemang i de olika taxorna.  

Förankring  

Information om förslag till ny avfallstaxa har presenterats för direktionen vid 

sammanträde den 21 mars 2022. Vid ägarsamråd i januari 2018 beslutades att 

avfallstaxan ska förankras med respektive kommuns kommundirektör vilket också skett 

sedan dess. Den 1 april 2022 hölls möte med kommundirektörerna för att informera om 

förslag till ny avfallstaxa för 2023. Inga särskilda synpunkter på förslaget framkom under 

mötet med kommundirektörerna. 

Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg 
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Kostnadsutveckling 

Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än tidigare. Det är 

framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som ökar. Avfallsbranschen är 

transportintensiv och när drivmedelskostnaderna ökar får det stor påverkan på den totala 

kostnadsbilden.  

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr 

per ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten beräknas till 5,5 

mnkr för år 2022. Om ytterligare höjningar av skatten kommer ske inför år 2023 är i 

nuläget oklart. 

Kostnader för utsläppsrätter för värmeverken ökar och kommer på sikt att föras över till 

avfallslämnaren. Det innebär ökade kostnader för förbränning under kommande år.  

Effektivisering och besparingar 

För att möta de kostnadsökningar som nämnts ovan fortsätter utbyggnaden av ”Sortera 

säcken” för att minska förbränningskostnader, förbränningsskatt och transporter. 

Sidlastning införs i fler områden för effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal 

transporter samt åtgärder för att förmå fler kunder att välja digitala fakturaalternativ för 

minskade faktureringskostnader. 

Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023 

Inför avfallstaxa 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning 

med ca 6 mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett 

balanserat resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om 

ekonomi i balans har uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott 

återstår att se med tanke på de ökande kostnaderna för bland annat drivmedel och 

entreprenader.  

Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som tidigare 

prognostiserats.  
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Gemensam taxa för (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro och Töreboda kommuner) 

 

I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 mnkr 

och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,8 mnkr.  

Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang med fyra tömningar 

per år i enlighet med de nya avfallsföreskrifterna. 

 

Grundavgifter  

Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 40 kr per år till 940 kr. 

Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus föreslås höjas med 20 kr 

per år till 470 kr.  

 

Småhus – exempel förändrad avgift (vanligaste abonnemanget) 

 

Abonnemang 
Årsavgift kr/år 

År 2022 År 2023 
Jämförelse 

Sverigemedel 
2020 

Kärl 190 liter med mat 2 005 2 045 2 321 

 

 

Flerbostadshus - exempel på förändrad grundavgift 

 

Flerbostadshus 48 lägenheter 
Abonnemang med sortering av 
matavfall 

År 2022 År 2023 
Avgift per  
lägenhet 

2023 

Jämförelse 
Sverigemedel 

2020 

Årsavgift, kr 38 910 39 870 831 kr 1 405 kr 

 

Enligt statistik från Avfall Sverige betalar ett villahushåll i genomsnitt 2 321 kr per år i 

avfallsavgift (år 2020). Motsvarande avgift per hushåll i flerbostadshus är 1 405 kr.  
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Enskilda avloppsanläggningar 

Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas med 5 procent 

vilket motsvarar ca 800 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför 

allt ökade drivmedelskostnader och reningsverkens avgifter för behandling av slam.  

 

Storlek 2022 2023 Skillnad i kr 

Upp till 3 kbm 1 000 kr 1 050 kr 50 

3,1-5,0 kbm 1 270 kr 1 330 kr 60 

5,1-8,0 kbm 1 840 kr 1 930 kr 90 

 

 



 

Avfallstaxa 2023 

Gäller i kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda 

Gäller från 2023-01-01 
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Allmänna bestämmelser 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för avfall som kommer från 

hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 

hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som 

hushållsavfall.  

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §. 

Avfall & Återvinning Skaraborgs ansvar och denna avfallstaxa omfattar inte det avfall som 

producenterna har ansvar för enligt 15 kap. 12 § i miljöbalken.  

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning 

Skaraborg. 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 

förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och Avfall & Återvinning 

Skaraborgs direktion föreslår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna 

ska kunna samordnas. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Principer 

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament 

ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd 

(Miljöbalken 27 kap 4-6 §§). 

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i 

samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §). 

 

Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften. Avgifter tillämpas 

för avlämning av större mängder fastighetsrelaterat avfall.   
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Utformning 

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanläggningar, 

hämtning av latrin samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd, 

byte av kärl och hämtning av grovavfall mm. Den totala avgiften består av en grundavgift och en 

hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad 

hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande. 

 

Grundavgift 

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt 

övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå. Grundavgift debiteras 

enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.  

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  

 

- Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet 

småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.  

- Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär 

förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte 

sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.  

- Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, 

samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med 

personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.  

 

Hämtningsavgift 

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och 

behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, 

hämtningsintervall och behandlingskostnad.  

 

Speciella avgifter 

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar Avfall & 

Återvinning Skaraborg om avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och 

behandlingskostnader etc.  
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Fastighetsägarens ansvar 

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning 

Skaraborg.  

 

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 

som är ansvarig för att teckna abonnemang med Avfall & Återvinning Skaraborg för den del av 

avfallet som utgörs av hushållsavfall. Förbundet kan godkänna att samfällighet, vägförening eller 

liknande får teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.  

 

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende: 

- ägarförhållanden 

- abonnemangets omfattning  

- placering av behållare  

- utebliven hämtning etc. 

 

Anmälan sker antingen till Avfall & Återvinning Skaraborg, dess entreprenörer eller till av 

förbundet anlitat faktureringsföretag. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför 

högre avgift, kan denna påföras retroaktivt.  

 

Betalning  

Fastighetsägaren ska betala avgifter till Avfall & Återvinning Skaraborg eller till av förbundet 

anlitat faktureringsföretag enligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. 

Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften 

inom tid som anges på fakturan kan påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635) från den dag betalning skulle ha skett tillkomma. Om betalning ändå inte sker, går 

ärendet vidare till inkasso. 
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Avgifter 

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms). 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 

eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning). 

Grundavgifter 

 
Småhus och verksamheter 

 
940 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
470 kr per år 

 

Hämtningsavgifter  

Abonnemang avsedda för småhus 

 

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall 

 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Grundavgift 
Hämtnings- 

avgift 
Summa  

avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

940 kr 715 kr 1 655 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

940 kr 1 105 kr 2 045 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

940 kr 1 430 kr 2 370 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

940 kr 2 120 kr 3 060 kr 

 

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats 
delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.  

Endast kärl i storlek 140 liter kan nytecknas. 
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Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor 

Enbart för familjer med blöjbarn upp till 4 år eller då 
särskilda behov finns till följd av sjukdom. 

Grundavgift 
Hämtnings- 

avgift 
Summa  

avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

940 kr 1 015 kr 1 955 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

940 kr 1 405 kr 2 345 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

940 kr 1 730 kr 2 670 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

940 kr 2 420 kr 3 360 kr 

 

 

Miniabonnemang restavfall 
(Gäller vid beviljad ansökan om 
miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas 
fram då hämtning beställts.) 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 190 liter  
Tömning 4 gånger/år  

940 kr 190 kr 1 130 kr 

 

 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  940 kr 715 kr 1 655 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 940 kr 1 105 kr 2 045 kr 

 

 

Årshämtning restavfall 
(Gäller vid beviljat undantag för årshämtning. Kärlet 
ska endast ställas fram då hämtning beställts.) 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 
(kan ej nytecknas) 

940 kr 95 kr 1 035 kr 
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Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall. 
 

Restavfall 
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 940 kr 1 285 kr 2 225 kr 

Kärl 190 liter 940 kr 1 675 kr 2 615 kr 

Kärl 240 liter 940 kr 2 000 kr 2 940 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 940 kr 2 690 kr 3 630 kr 

 
Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats 
delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Endast 
kärl i storlek 140 liter kan nytecknas. 

Miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet. 

 

 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.  

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 940 kr 1 285 kr 2 225 kr 

 
* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

 

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) 

Extrakärl för restavfall 
Hämtningsavgift 

(kr/år) 

140 liter restavfall 1 gång/2 veckor 715 kr 

190 liter restavfall 1 gång/2 veckor 1 105 kr 

240 liter restavfall 1 gång/2 veckor 1 430 kr 
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Abonnemang avsedda för fritidshus 

 
Avgifter för hämtning under perioden maj – september. 
 

Restavfall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 470 kr 455 kr 925 kr 

Kärl 190 liter 470 kr 665 kr 1 135 kr 

Kärl 240 liter 470 kr 830 kr 1 300 kr 

 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus.  
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.  

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

 

 

Miniabonnemang restavfall  
under perioden maj-september 
 
(Gäller vid beviljad ansökan om 
miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas 
fram då hämtning beställts.) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 190 liter 4 gånger per år 470 kr 190 kr 660 kr 

 

 

Årshämtning restavfall  
under perioden maj-september 
 
(Gäller vid beviljat undantag för 
årshämtning. Kärlet ska endast ställas fram 
då hämtning beställts.) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 
(kan ej nytecknas) 470 kr 95 kr 565 kr 

 

 

 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor  
under perioden maj-september 
 
(Kräver godkänd varmkompost) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter  470 kr 280 kr 750 kr 
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Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift 
Summa avgift 

(kr/år) 

 
Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare*. 
Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden  
maj-september. 

470 kr 455 kr 925 kr 

 
* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Abonnemang för hämtning av latrin 

 

Latrinabonnemang Hämtningsavgift 

Helårsabonnemang 
 
(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 275 kr 

Sommarabonnemang 
under perioden maj – september 
 
(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 090 kr 

 

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. 

 

Försäljning av extra latrinkärl 

Extra latrinkärl kan beställas hos Avfall & Återvinning Skaraborg mot avgift enligt nedan. Försäljning av 

latrinkärl medges endast till kund med latrinabonnemang. 

 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 250 kr 
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Abonnemang för sortering av matavfall i flerbostadshus 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Avfall & Återvinning Skaraborg 

avgör minsta antalet kärl. 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsavgift matavfall  

(kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 190 kr 

Matavfall 1 gång/ vecka 398 kr 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 

Miljöavgift Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus 

Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 570 kr 

 

Abonnemang för tömning av restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc. 

Avgift (kr/behållare och år) 

Restavfall Hämtningsintervall 
1 gång / 2 veckor 

Hämtningsintervall 
1 gång / vecka 

Hämtningsintervall 
2 gånger / vecka 

Hämtningsintervall 
3 gånger / vecka 

Kärl 140 liter 715 kr 
(kan ej nytecknas) - - - 

Kärl 190 liter 1 105 kr 2 320 kr - - 

Kärl 240 liter 1 430 kr 3 005 kr 6 310 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 370 liter 2 335 kr 4 905 kr 
(kan ej nytecknas) 

10 300 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 660 liter 3 310 kr 6 950 kr 14 595 kr 30 650 kr 
(kan ej nytecknas) 

Säck 160-240 liter 1 055 kr 
(kan ej nytecknas) 

2 795 kr 
(kan ej nytecknas) - - 

Container 3-4 kbm  20 505 kr - - - 

Container 6 kbm 23 880 kr 50 150 kr - - 

Container 8 kbm 26 130 kr 54 875 kr 115 240 kr - 

Container 10 kbm 28 415 kr 59 670 kr 125 310 kr 270 840 kr 
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Abonnemang för underjordsbehållare 

 

Innan underjordsbehållare installeras ska Avfall & Återvinning Skaraborg kontaktas. 

Observera att särskilt regelverk för underjordsbehållare ska följas.  

 

Matavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 15 855 kr 32 505 kr 

 

 

Restavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 16 320 kr 33 455 kr 

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm 19 315 kr 39 595 kr 

 

 

Extratömning av underjordsbehållare  se avsnitt Övriga avgifter 
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Abonnemang för sortering av matavfall vid restauranger, storkök och andra 

verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunder som har behov av 

andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen. Kunden anskaffar och 

bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Pappret ska vara godkänt för 

kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432). 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
(kr/kärl och år) 

1 gång/2 veckor 950 kr 

1 gång/vecka 1 995 kr 

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 4 190 kr 

 

Hämtning av restavfall  

Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, 

verksamheter etc. 

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid festivaler, 

evenemang etc. 

Tecknas efter överenskommelse med Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Storlek Hämtningsavgift 
(kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 510 kr 

Kärl 660 liter 645 kr 

Container 6 kbm 1 790 kr 

Container 8 kbm 2 235 kr 

Container 10 kbm 2 680 kr 

Latrinkärl 350 kr 

 
Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st.)    320 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl) 
Container (kr/st.)   1 500 kr 
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Övriga avgifter  

Extra hämtningar och tömningar 

Medges endast till kund med abonnemang hos Avfall & Återvinning Skaraborg. 

 

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag 
Avgift 

kr/säck och hämtning 

Säck 160-240 liter  85 kr 

 

 

Avgift för planerad extra tömning  

Tömningsdag fastställs av Avfall & Återvinning Skaraborg eller dess 
entreprenörer.  

Avgift 

kr/ behållare och tömning 

Kärl 140 – 240 liter  85 kr 

Kärl 370 – 660 liter  100 kr 

 

 

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag  
Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl 140 - 660 liter  520 kr 

Container 3-10 kbm 2 870 kr 

Underjordsbehållare 0-5 kbm  3 040 kr 

 

 

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på 

ordinarie tömningsdag 

Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl och container, 140 liter – 10 kbm 520 kr 
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Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av Avfall & Återvinning 

Skaraborg) 

Kärl och säckar Avgift 
kr/behållare och tömning 

6-15 meter 35 kr 

16-25 meter 85 kr 

Över 26 meter 170 kr 

 

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter. 

 

Tillägg för försvårad tömning 

Kärl, säck och container Avgift/hämtställe och gång 

Avser utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är 
försvårande. 

380 kr 

Avser tömning av container som behöver dras fram innan de kan tömmas, 
dvs står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

150 kr 

 

 

Byte och hemtagning av kärl och containrar 

Innan byte av container tas kontakt med Avfall & Återvinning Skaraborg. 

 

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift per behållare 

Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av kärl 320 kr 

Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av container 1 430 kr 

Hemtagning av container 1 430 kr 
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Plockanalys (kvalitetskontroll) 

Behållarstorlek Avgift per behållare 
(kr/behållare och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 440 kr 

3 kbm - 10 kbm  5 400 kr 

Underjordsbehållare 3 kbm – 5 kbm 3 640 kr 

 

 

Felsorteringsavgift underjordsbehållare 

Underjordsbehållare Avgift per behållare och tillfälle 

Matavfall 1 500 kr 

 

 

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall 

Hämtning vid fastighet Avgift per tillfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 2 045 kr 

Paketbil med chaufför 1 370 kr 

Extra medföljande personal 635 kr 

 

Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som Avfall & Återvinning Skaraborg 

godkänt. För större städningar kan container för utsorterat restavfall beställas av Avfall & Återvinning 

Skaraborg utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. får ej läggas tillsammans med annat avfall. 

 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift per styck 

Hushållens sorterade grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 120 kr 
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Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 

Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda och betalas enligt separata avgifter för 

verksamhetsavfall.  

Endast mindre mängder asbest tas emot i Avfall & Återvinning Skaraborg regi vid Bångahagen, 

Falevi och Risängen avfallsanläggning. Med mindre mängd avses enstaka bitar av sådan storlek 

att kunden av egen kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara inplastat 

och uppmärkt. Större mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera 

avfallet. 

 

Komprimerat avfall 

Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av förbundet och 

prissätts från fall till fall beroende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 
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Enskilda avloppsanläggningar  

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar 

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 3,0 kbm 1 050 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 330 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 930 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje 
ytterligare kbm 

220 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 435 kr 

 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i 
samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten 
tank 

Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 480 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 810 kr 

 

 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift 

Avgift per tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie 
tömningsavgift.  

Vardag kl. 07-16 765 kr 

Vardag kl. 16-07 1 365 kr 

Helg 1 640 kr 

Storhelg 2 415 kr 
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Tömning av fosforfällor 

Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

Hämtning och behandling av fosforfällor Pris per tömning 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 430 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 430 kr 
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§ 98 Dnr 2022/00037 

Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen - 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun åtar sig att arbeta med 

26 åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025. 

Sammanfattning 
Ett nytt Åtgärdsprogram för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland 2022-2025 har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland 
tillsammans med Skogsstyrelsen. Vissa åtgärder i programmet behöver 
genomföras på kommunal nivå. Kommunerna i Västra Götaland har 
tillfrågats om vilka delar av programmet den egna kommunen åtar sig att 
arbeta med som ett bidrag till det regionala miljömålsarbetet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Falköping åtar sig 26 av totalt 39 
åtgärder tänkta för kommuner. De flesta av dessa åtgärder arbetar 
kommunen redan med inom befintliga medel. Beslutet får därmed inga 
direkta ekonomiska konsekvenser. Däremot skulle ambitionsnivån kunna 
höjas och kvaliteten i genomförandet stärkas med hjälp av ökade resurser. 
Det är relevant att ta hänsyn till miljömålsarbetet i kommande 
budgetprocesser. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08 

 Detaljerat underlag om åtgärderna (Länsstyrelsen) 
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 Kommunstyrelsen 

Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen - 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun åtar sig att arbeta med 

26 åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025. 

Sammanfattning  

Ett nytt Åtgärdsprogram för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart 
Västra Götaland 2022-2025 har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland tillsammans med Skogsstyrelsen. Vissa åtgärder i programmet 
behöver genomföras på kommunal nivå. Kommunerna i Västra Götaland har 
tillfrågats om vilka delar av programmet den egna kommunen åtar sig att 
arbeta med som ett bidrag till det regionala miljömålsarbetet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Falköping åtar sig 26 av totalt 39 
åtgärder tänkta för kommuner. De flesta av dessa åtgärder arbetar 
kommunen redan med inom befintliga medel. Beslutet får därmed inga 
direkta ekonomiska konsekvenser. Däremot skulle ambitionsnivån kunna 
höjas och kvaliteten i genomförandet stärkas med hjälp av ökade resurser. 
Det är relevant att ta hänsyn till miljömålsarbetet i kommande 
budgetprocesser. 

Bakgrund 
År 1999 beslutade Sveriges riksdag om ett miljömålssystem bestående av ett 
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt etappmål. Arbetet med miljömålen 
utgör nu det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av 
Agenda 2030.   

I linje med de nationella miljömålen har regionala miljömål för Västra 
Götaland tagits fram, uppdelade på fyra utmaningar: 

- Minskad klimatpåverkan och ren luft 

- Hållbar användning av vattenmiljöer 

- Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 

- God boendemiljö och hållbar konsumtion.  
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Tyvärr visar trenden att de flesta miljömålen i länet inte förväntas nås till 
2030. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka. Ett regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, togs fram för åren 
2017-2021. Nu har programmet reviderats av Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen för att gälla 2022-2025. Grundstrukturen med de fyra 
utmaningarna har behållits, men vissa åtgärder har tagits bort och andra har 
lagts till.  

Samtliga åtgärder finns beskrivna på webbplatsen https://www.hallbartvg.se/ 
samt mer ingående i skriften Detaljerat underlag om åtgärderna – stöd för att 
genomföra och följa upp regionalt åtgärdsprogram för miljömålen i Västra 
Götaland. 39 av åtgärderna är tänkta att genomföras på kommunal nivå. 
Kommunerna i Västra Götaland ska nu ange vilka av dessa som ska 
genomföras i den egna kommunen 2022-2025. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Falköpings kommun ska arbeta 
med 26 åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-
2025. Genom att åta sig att bidra till det regionala åtgärdsprogrammet visar 
Falköpings kommun sina ambitioner för en bättre miljö. 

Falköpings kommun har redan ett aktivt arbete med naturvård, miljö och 
klimat. Att anta dessa åtgärder innebär därför inte ett nytt vägval utan är helt 
i linje med aktiviteter som redan pågår, planeras eller har beslutats om. 
Förslaget har tagits fram i dialog med berörda tjänstepersoner som kommer 
att vara involverade i genomförandet. Länsstyrelsens aktiva närvaro för 
kunskapsspridning, stöd och samordning mellan kommuner är ett bra stöd i 
miljömålsarbetet.  

Förvaltningen föreslår att Falköpings kommun åtar sig följande åtgärder: 

 Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer 
transporteffektivt samhälle (KL1) 

 Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller 
kulturvärden (V1b) 

 Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag (V1c) 

 Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de 
få fall när fluorinnehållande brandskum krävs (V3a) 

 Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas 
för fluorerade ämnen (V3b) 

 Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser 
eller där släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts 
(V3c) 

 Anlägga nya våtmarker (SO1) 

 Skydda våtmarker med höga naturvärden (SO3b) 

 Skydda tätortsnära skogar (SO4c) 

 Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilder för 
förbättrad miljöhänsyn (SO5b) 

 Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket (SO7) 

https://www.hallbartvg.se/
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 Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka 
variationen i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt 
visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer (SO8b) 

 Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala 
beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov (SO9b) 

 Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp (SO13) 

 Frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd (SO15b) 

 Använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser (SO16a) 

 Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering 
(SO16b) 

 Skapa blomrika miljöer för pollinerare (SO17) 

 Ta fram kommunala skogspolicys (SO18) 

 Skydda och utveckla tätorters grönområden (BK1) 

 Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola – kommuner som 
verksamhetsutövare (BK3a) 

 Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola – kommuner som 
tillsynsmyndighet (BK3b) 

 Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering (BK4) 

 Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det 
sätt som passar kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom 
ramen för hanteringen av planärenden (BK7a) 

 Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor 
och transporter (BK9) 

 Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och 
utveckling av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk 
kompensation, för att stärka biologisk mångfald och 
klimatanpassning (BK10a). 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 
konsekvenser i nuläget, varför beslut om finansiering inte behöver tas i 
samband med beslutet om att åtgärderna antas.  

Däremot går det alltid att höja ambitionsnivån och genomförandetakten. 
Hänsyn till miljömålsarbetet bör tas i kommande budgetprocesser. För många 
naturvårdsinsatser finns också statliga och externa medel att söka.  

Det är också viktigt att söka synergieffekter mellan arbetet med miljömålen 
och annat som pågår i kommunen, till exempel genomförandet av 
klimatstrategin. Klimatforskningen visar allt tydligare att det viktigaste 
mänskligheten kan göra för att mildra effekterna av klimatförändringarna är 
att skydda och återställa ekosystem i stor skala. Att investera i 
klimatanpassning genom naturvårdsinsatser är att undvika stora kostnader 
för klimatförändringarnas effekter som annars riskerar att uppstå i framtiden. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08 
 Detaljerat underlag om åtgärderna (Länsstyrelsen) 

 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
Sara Lehman Svensson, utvecklingsledare hållbarhet 
Amina Johansson, utvecklingsledare miljö/klimat 
Dag Fredriksson, kommunekolog  
Amelie Sandström, bitr stadsbyggnadschef  
Kerstin Johnsson, kostchef 
 
 

 
Sara Lehman Svensson 
Utvecklingsledare 



 

 

 

Detaljerat underlag om åtgärder 
Stöd för att genomföra och följa upp regionalt åtgärdsprogram för miljömålen i Västra Götaland 

Uppdaterad 15 december 2021 
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1. Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 

Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 
beslutades i slutet av år 2021. Åtgärdsprogrammet gäller för åren 2022–2025 och berör regionala 
och lokala aktörer i Västra Götalands län. Programmet finns på www.hallbartVG.se och går att 
hitta via länk på Länsstyrelsens webbplats. På åtgärdsprogrammets hemsida finns information om 
hur åtgärdsprogrammet har tagits fram, vilka aktörer som berörs, information om regionala 
miljömål och de globala hållbarhetsmålen samt om genomförande och arbetssätt. Detta dokument, 
”Detaljerat underlag om åtgärderna” finns endast i pdf-format på webbplatsen.  

2. Övergripande om att genomföra och följa upp åtgärderna 

För att stödja aktörerna i genomförande och uppföljning av åtgärderna finns det i detta dokument 
mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna som bakgrund, förväntade miljömässiga, sociala och 
ekonomiska effekter av åtgärderna samt vilken rapportering och uppföljning som förväntas av de 
aktörer som åtar sig åtgärder.  

Att följa upp åtgärderna och deras effekt är centralt för att stimulera och motivera arbetet inom ett 
åtgärdsprogram, och uppföljningen blir därmed även ett stöd för genomförandet. Resultatet av 
uppföljningen är en förutsättning för en aktiv kommunikation om hur det går och den möjliggör 
utveckling av stöd och spridning av goda exempel. Uppföljningen blir även ett viktigt underlag i de 
årliga regionala bedömningarna av miljömålen där åtgärder ska redovisas och där den 
sammanlagda effekten av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet bedöms. 

”Detaljerat underlag om åtgärderna” kan revideras vid behov under åtgärdsprogrammets period 
2022–2025, till exempel om nya indikatorer tas fram eller andra förutsättningar ändras. 

3. Nivå och omfattning av uppföljning  

Uppföljningen av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet sker framförallt på aktivitetsnivå 
enligt GHPE-modellen (se nedan). Målet med denna uppföljning är att på ett enkelt och 
tidseffektivt sätt sammanställa allt det arbete som sker. Uppföljningen kan vid behov kompletteras 
med ytterligare information och underlag. 

Specifika uppföljningsmått finns för varje åtgärd i åtgärdsprogrammet för att tydliggöra vad som 
kommer att följas upp (se de detaljerade åtgärdsbeskrivningarna längre fram i detta dokument).  

4. Åtgärdswebben och GHPE-modellen 

Åtgärdswebben använder den så kallade GHPE-modellen för uppföljning vilket är anledningen till 
att den även används här. Enligt GHPE-modellen klassas genomförandegraden av åtgärder i en 4-
gradig skala enligt följande: 

G = Genomförd helt eller i huvudsak genomfört, eller pågår kontinuerligt 
H = Genomförd till hälften eller mer 
P = Påbörjad men ännu inte gjord till hälften 
E = Inte påbörjad 

Det finns också möjlighet att till exempel lägga till frågan om motivet till genomförandegraden och 
varför åtgärden genomförts respektive inte genomförts.  

 

 

 

http://www.hallbartvg.se/
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5. Kommunikation om uppföljning av åtgärdsarbetet 

Aktörer som deltar i programmet kan på egen hand hämta uppföljning om genomförandet av 
åtgärderna via Åtgärdswebben. Information kan hämtas om den egna och andra organisationers 
uppföljning. Det är också möjligt att titta på uppföljning av specifika åtgärder. Vid två tillfällen 
under programperioden kommer Länsstyrelsen att sammanställa ett resultat från uppföljningen 
som kommuniceras till programmets målgrupper (se tidsplan i nästa punkt).  

Exempel på resultat från uppföljningen är följande: 

• Hur stor andel av möjliga åtgärder i länet är genomförda i respektive genomförandegrad? 
Här visas en samlingsbild som ger helheten av genomförandet i länet. 

• Hur ser genomförandegraden ut för respektive åtgärd i länet? Vilka åtgärder har ett lågt 
respektive högt genomförande? 

• Hur många av länets 49 kommuner har åtagit sig åtgärder?  
• Hur ser genomförandegraden ut för respektive kommun eller aktör i länet? 

 

Syftet med kommunikationen om åtgärdsarbetet är bland annat att: 

• ge en lägesbild över åtgärdsarbetet 
• förmedla att det går framåt och att aktörerna är delaktiga i något positivt 
• ge kommuner och andra aktörer inspiration till hur de kan utveckla sitt miljöarbete 
• ge uppslag som kan användas i utveckling av nya åtgärder 
• ge underlag för att dela information och erfarenheter med andra län 
• ge underlag till hur Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen kan stödja 

övriga aktörer i åtgärdsarbetet. 

6. Tidsplan för uppföljning av åtgärdsarbetet 

Första gången alla åtgärder kan följas upp är 2023. Så här ser planeringen ut:  
 

2023:  Uppföljning för år 2022 lämnas in i åtgärdswebben i början av 2023. 
2024:  Uppföljning för år 2023 lämnas in i åtgärdswebben i början av 2024. Länsstyrelsen 

sammanställer en analys av uppföljningen som kommuniceras. 
2025:    Uppföljning för år 2024 lämnas in i åtgärdswebben i början av 2025. 
2026:  Slutuppföljning av programmet lämnas in i åtgärdswebben i början av 2026. Länsstyrelsen 

sammanställer en analys av uppföljningen som kommuniceras. 

7. Utvärdering av det regionala åtgärdsprogrammet 

Uppföljning och utveckling sker kontinuerligt under programmets gång. En utvärdering av 
programmets genomförande kommer göras inför programmets avslut. 

8. Kontaktpersoner 

På webbsidan www.hallbartVG.se går det att hitta kontaktpersoner till respektive utmaning.  

  

http://www.hallbartvg.se/
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9. Detaljerad beskrivning av åtgärderna 

Detaljerade beskrivningar av åtgärderna finns bilagda i nummerordning i detta dokument samlade 
utifrån utmaningarna. Uppföljningsmåtten är levande och kan revideras vid behov.  
 
Förklaringar till förkortningar och innehåll i bilagorna: 

KL = Minskad Klimatpåverkan och ren Luft 
V = Hållbar användning av Vattenmiljöer 
SO = Hållbart brukande av Skog och Odlingslandskap 
BK = God Bebyggd miljö och hållbar Konsumtion 
 

Rubrik och åtgärd 
Här finns rubrik samt en kort beskrivning av åtgärden.  

Huvudaktör och berörd aktör 
För varje åtgärd identifieras huvudaktörer och berörda aktörer.  

En huvudaktör är den aktör som har ansvaret för att initiera, driva på och genomföra åtgärden 
inom sin egen verksamhet eller genom projekt, processledning och insatser i samverkan med andra 
berörda aktörer i länet. Det går enbart att göra åtaganden i programmet i egenskap av huvudaktör, 
och det är enbart huvudaktörer som lämnar in uppföljning.  

Berörda aktörer förväntas medverka och bidra till genomförandet av åtgärden inom sin egen 
verksamhet eller genom att skapa förutsättningar och bidra med stöd till huvudaktören i 
genomförandet.  

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har genom sitt beslut av åtgärdsprogrammet åtagit sig de 
åtgärder där de anges vara huvudaktörer. 

Berörda miljökvalitetsmål 
Vilka miljömål som främst berörs. 

Berörda globala mål 
Vilka mål inom Agenda 2030 som främst berörs. 

Berörda regionala tilläggsmål 
Rubrik på berörda tilläggsmål. Mer detaljer finns i rapporten ”Regionala miljömål för Västra 
Götaland”, som du kan hämta på Länsstyrelsen webbplats. 

Bakgrund och nuläge 
Här ges mer bakgrund och förklaring till åtgärden. Här finns även information om åtgärden har ett 
lagkrav i grunden. 

Förväntad effekt av åtgärden 
Här visas förväntad miljömässig, social och ekonomisk effekt av åtgärden för att visa på det 
ömsesidiga beroendet av de tre delarna av hållbarhetsarbetet. 

Tidsplan 
Tidsplan på åtgärdsarbetet, exempelvis löpande eller under ett visst år. 

Kostnad och finansiering 
Kostnadsram om det finns en sådan samt om kostnaden förväntas ingå i ordinarie verksamhet. 
Kända bidrag nämns också här. Sammanställningen ”Var finns pengarna?” uppdateras minst två 
gånger per år. Här finns viktig information om vilka stöd och bidrag som du kan söka. 
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Samverkan eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Här nämns eventuell samverkan med andra aktörer. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder 
Här nämns koppling till andra åtgärder i programmet och koppling till exempelvis Miljömålsrådets 
åtgärder. 

Klimatanpassning 
Här nämns om åtgärden är anpassad till ett förändrat klimat eller om åtgärden bidrar till en 
klimatanpassning. 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 
Här beskrivs vilka aktörer som förväntas rapportera samt vad de förväntas rapportera. 

Förklaring till uppföljningssystemet 
G = Genomförd helt eller i huvudsak genomfört eller pågår kontinuerligt 

H = Genomförd till hälften eller mer 

P = Påbörjad men ännu inte gjort hälften 

E = Inte påbörjad 
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Minskad klimatpåverkan och ren luft 
 

KL1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer 
transporteffektivt samhälle 
Genomföra åtgärder för att minska halter av partiklar och kvävedioxid och samtidigt 
verka för ett mer transporteffektivt samhälle. Exempel på åtgärder, se bilaga 1. 

Huvudaktör för genomförandet 

Kommunerna 

Berörda aktörer 

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen 

Luft i Väst 

Trafikverket 

Länsstyrelsen  

Berörda miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

God bebyggd miljö 

Berörda globala mål 

3. Hälsa och välbefinnande 

11. Hållbara städer och samhällen 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

Berörda regionala tilläggsmål 

Begränsad klimatpåverkan 

1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen 
Frisk luft 

1. Minskade utsläpp av kväveoxider 
2. Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
3. Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5) 

God bebyggd miljö 

1. Lätt att gå, cykla och åka kollektivt 
2. Många åker kollektivt 
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Bakgrund och nuläge 

Luftkvaliteten behöver bli bättre. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar 
fortsatt betydande skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål, samt 
kostnader till följd av ohälsa, skördebortfall och försämrad skogstillväxt.  

Världshälsoorganisationen (WHO) kom under 2021 med nya strängare riktvärden 
för luftkvalitet för bland annat NO2 och partiklar. Rekommendationerna utgår från 
nya vetenskapliga rön om att hälsoeffekter uppstår vid betydligt lägre halter än 
man förut känt till.1 De nya riktvärdena kan på sikt komma att leda till strängare 
miljökvalitetsnormer för luft i EU och Sverige och vidare även till skärpta 
målnivåer inom Frisk luft.  

Den dominerande orsaken till dålig luftkvalitet där människor bor och vistas är 
vägtrafikens utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen av växthusgaser minskar inte 
heller i den takt som skulle behövas, även här är det vägtrafiken som orsakar en 
stor del av utsläppen. Det finns stora vinster med att samordna åtgärder för bättre 
luftkvalitet med åtgärder för minskad klimatpåverkan. Det mest självklara 
åtgärdsområdet är ett mer transporteffektivt samhälle, som även är en viktig del i 
klimatomställningen.  

Ett transporteffektivt samhälle är ett samhälle där trafiken med energiintensiva 
trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan ske både genom 
överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag och genom att 
transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt. Transporter kan kortas genom 
exempelvis en mer tät och funktionsblandad bebyggelse. Effektivisering av 
transporter kan också ske genom exempelvis ökad fyllnads/beläggningsgrad i gods- 
och personfordon.2 

Åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle kan rätt utformat även stärka 
arbetet med att hejda förlusten av biologisk mångfald. Det finns goda möjligheter 
att bibehålla och öka andelen gröna ytor i städer och tätorter. Om 
transportsystemet blir mindre utrymmeskrävande kan de hårdgjorda ytorna 
minska. Vid underhåll och omvandling av befintligt trafiksystem finns det 
möjlighet att bibehålla och främja naturmark, parker, alléer, träd, buskage, häckar, 
planteringar, gröna tak och väggar, gröna ytor för barns utevistelse, ekodukter, 
gröna korridorer och andra grönytor i städer och tätorter. Kort sagt ett mer 
transporteffektivt samhälle kan bibehålla och främja grön infrastruktur. 

Aktivt resande har mycket stora positiva hälsoeffekter. Om fler personer skulle 
välja gång och cykel skulle det bidra till en ökad folkhälsa.  

 
1 Världshälsoorganisationen (WHO) riktvärden för luftkvalitet samt 

Karolinska institutets hemsida om WHO:s riktvärden för luftkvalitet 
2 Definitionen hämtad från Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet  

https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://nyheter.ki.se/nya-luftkvalitetsriktlinjer-fran-who-en-milstolpe-i-arbetet-for-forbattrad-luftkvalitet
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?resourceId=109664
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Förväntad effekt av åtgärderna 

Miljömässigt: Lokalt kan de positiva effekterna av åtgärder i stadsmiljöer bli 
betydande om halterna minskar och färre människor utsätts för förorenad luft som 
påverkar hälsan negativt.  

Luftföroreningar orsakar stora hälsoproblem i våra tätorter. Höga halter kan 
försämra lungfunktionen, påverka lungornas utveckling och ge upphov till hjärt- 
och kärlsjukdomar 

Trafikens luftföroreningar uppskattas på ett år totalt orsaka omkring 3 000 förtida 
dödsfall i Sverige, varav cirka 2 800 dödsfall beräknas bero på avgaser (partiklar, 
kvävedioxid med mera) och cirka 200 beror på slitagepartiklar från däck och 
vägbana. Av de 3000 dödsfallen uppskattas 500 ske i Västra Götaland. Intransport 
av föroreningar från andra länder samt vedeldning beräknas tillsammans orsaka 
ungefär lika många dödsfall som vägtrafiken per år. 

Åtgärder för att minska utsläpp och halter av luftföroreningar kan ofta kombineras 
med åtgärder som verkar för ett mer transporteffektivt samhälle, där utsläppen av 
klimatgaser också minskar. Satsningar på förbättrade alternativ till vägtransporter 
skapar ofta stora nyttor. Kollektivtrafik, gång och cykel är ofta yt-, kostnads- och 
miljöeffektiva sätt att skapa hög tillgänglighet, i synnerhet i täta stadsmiljöer, och 
järnvägstransporter är överlägsna för många res- och transportbehov. Minskad 
vägtrafik leder också oftast till färre olyckor. 

I takt med bilismens framväxt har människors fysiska aktivitet minskat. Fysisk 
inaktivitet och stillasittande är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt- och 
kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa 
och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan 
leva ett oberoende liv långt upp i åldern.3 

Genom att stärka grön infrastruktur i och kring tätorter gynnas biologisk mångfald 
och skapar livsmiljöer och spridningsvägar för djur och växter.  

Åtgärden berör följande lagkrav:  

Luftkvalitetsförordningen 2010:477 

EU:s luftkvalitetsdirektiv och gränsvärdena inom EU (2008/50/EG). 

EU:s takdirektiv (2016/2284/EU). 

 

Socialt: Åtgärden gynnar särskilt utsatta grupper, dit räknas barn och astmatiker. 
Andra utsatta grupper är hjärt- och lungsjuka, ofta äldre människor. Åtgärden kan 
bidra till att skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande minskar. Dessutom 
innebär god tillgänglighet med andra färdmedel än bil att även medborgare utan 
tillgång till bil kan åtnjuta hög tillgänglighet. Det är viktigt inte minst för barn, 
ungdomar och även äldre.    

Om åtgärder sätts in i miljöer där barn stadigvarande vistas och utgår från de 
nivåer som anges inom miljökvalitetsmålet Frisk luft får det betydelse för dagens 
barn och för deras hälsa även senare i livet. Bakgrunden till att barn är känsligare 
beror på att de är under utveckling men även på att de rör sig mera och har en 
snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt sett mer 
luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna.  
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De miljökvalitetsnormer som finns för luft syftar till ett absolut tak för att undvika 
en oacceptabel nivå av luftföroreningar men miljökvalitetsnormerna ger inte det 
skydd som behövs för en god hälsa och livsmiljö.  

Åtgärden berör följande lagkrav:  

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

 

Ekonomiskt: Samhällsvinsterna med bättre luftkvalitet är i pengar räknat är stora. 

Hälsoeffekter från förhöjda halter av NO2 och PM2.5 uppskattades med så kallade 
konservativa bedömningar kunna orsaka samhällsekonomiska kostnader på ca 56 
miljarder svenska kronor per år enligt en IVL rapport från 20184. Enbart 
produktivitetsförluster från sjukfrånvaro uppskattades i samma rapport kunna 
orsaka samhällsekonomiska kostnader på ca 0,4 procent av BNP i Sverige. Västra 
Götaland utgör 16,7 procent5 av Sveriges befolkning vilket innebär att den 
samhällsekonomiska kostnaden för länet på grund av avförhöjda halter av 
luftföroreningar utgör cirka 9,3 miljarder per år. Av detta utgör vägtrafikens 
skadekostnad i länet 3,67 miljarder.6 

 
3Fördjupning av de transportpolitiska målen – hälsa och livsmiljö Rapport 2019:11  

 
4 Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts  
5 Regionfakta år 2020 om befolkning och SCB:s statistik om Sveriges befolkning  
6 Vägtrafiken utgör 39,4 % (3000/7600) av den samlade skadekostnaden. Skadekostnad för vägtrafikens 
utsläpp i länet blir således 39,4% x 9,3 miljarder=3,67 miljarder  

 

https://www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/fordjupad-maluppfoljning---halsa-och-livsmiljo-8554/
file:///C:/Users/880621-002/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CKNNDN5I/Quantification%20of%20population%20exposure%20to%20NO2,%20PM2.5%20and%20PM10%20and%20estimated%20health%20impacts%20015in%20Sweden%202015%20(ivl.se)
https://www.regionfakta.com/vastra-gotalands-lan/befolkning-och-hushall/befolkning/befolkning-kvartalssiffror/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/
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Tidsplan 

Åtgärdsarbete i kommunerna sker löpande under perioden 2022- programperioden 
ut. 

Kostnad och finansiering 

Kommunernas arbete finansieras inom löpande verksamhet. Visst ekonomiskt stöd 
kan sökas inom stadsmiljöavtalen. Mer info om det och andra stöd finns i rapporten 
Var finns pengarna 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Synergier med en rad andra samhällsmål: 

folkhälsomålen,  barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, jämställdhetsmål, 
friluftsmål, regional utveckling, transportpolitiska mål och kulturmiljömålen 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Kopplar till Västra Götalands gemensamma klimatstrategi Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om: Fokusområdet Hållbara transporter. 

Kopplar till den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur. 

Kopplat till åtgärden BK9: Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan 
från resor och transporter. 

Kopplat till åtgärden till SOX: Skapa blomrika miljöer pollinerare. 

Kopplar till Göteborgsregionens åtgärdsprogram för kvävedioxid. 

Klimatanpassning 

Om åtgärderna innebär mindre hårdgjord yta så ger det större möjlighet till 
klimatanpassning genom att fler ytor kan emot vatten vid stora regnmängder.  

Om åtgärderna innebär mer grönska så ger det utöver skugga även en lägre 
utomhustemperatur och mindre risk för värmeslag och död vid värmeböljor.  

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Kommunerna rapporterar årligen 

G= Kommunen har ett systematiskt arbete som adresserar de åtgärder som är 
relevanta för kommunen i bilaga 1 för att klara Frisk lufts preciseringar av 
kvävedioxid och partiklar och samtidigt bidra till ett mer transporteffektivt 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.446df4a417597952f702bbb/1624519321716/2020-26.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/mal-for-barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/mal-for-demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/
http://www.vgregion.se/vg2020
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
http://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/vad-ar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/
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samhälle. Exempel på systematiskt arbete är styrdokument, policys och planer 
som översiktsplan, cykelstrategi, handlingsplaner för grön infrastruktur. 

H= Kommunen har beslutat och påbörjat ett systematiskt arbete som adresserar de 
åtgärder som är relevanta för kommunen i bilaga 1 för att klara Frisk lufts 
preciseringar av kvävedioxid och partiklar och samtidigt bidra till ett mer 
transporteffektivt samhälle. Exempel på systematiskt arbete är styrdokument, 
policys och planer som översiktsplan, cykelstrategi, plan för grön infrastruktur. 

P= Kommunen har genomfört vissa åtgärder, men har inte ett systematiskt arbete 
med åtgärder för att klara Frisk lufts preciseringar av kvävedioxid och partiklar 
och samtidigt bidra till ett mer transporteffektivt samhälle.  

E= Kommunen har ej påbörjat ett systematiskt arbete för att klara Frisk lufts 
preciseringar av kvävedioxid och partiklar och samtidigt bidra till ett mer 
transporteffektivt samhälle. 

 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. Om kommunen vill 
berätta om vilka åtgärder som gjorts är det välkommet i fritextsvar.   

 

Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för att 
följa upp åtgärdens genomförande i länet.  

Länsstyrelsen bedömer effekten av åtgärden i den årliga bedömningen av 
miljömålen. 
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Bilaga 1. Exempel på åtgärder och hur de gynnar flera olika miljö- och hälsomål 
Åtgärd 

 

 

 

 

*med grönyta avses här 
markytor med kvaliteter som 
gynnar livsmiljöer och 
spridningsvägar för djur och 
växter 

  

Minska halter av skadliga 
luftföroreningar för färre 
dödsfall och sjukdomsfall 

Minskad 
klimat- 

påverkan 

Hejdad 
förlust av 
biologisk 
mångfald 

Ökad 

Hälsa 

Kväve-
dioxid 
NO2 

So 
Partiklar 
(PM2,5) 

från 
avgaser 

Partiklar 
(PM10) 

från 
slitage 

Koldioxid 
CO2 

Möjlighet 
för 
bibehållen 
eller ökad 
grönyta* 

Ökad 
fysisk 
aktivitet 

Persontransporter   

a) Planera för en 
bebyggelse som 
förbättrar den lokala 
luftkvaliteten och 
underlättar 
transporteffektiviteten 

X X X X X X 

b) Prioritera gång- och 
cykel- och kollektivtrafik 
i planeringen  

X X X X X X 

c) Ställ i ordning fler 
pendelparkeringar för 
minskad arbetspendling 
med bil med 
förbränningsmotorer 

 X X X X  

d) Planera för lokala 
mötesplatser med plats 
för distansarbete så 
bilarbetspendlingen från 
mindre tätorter kan 
minska 

X X X X X  

e) Uppmuntra 
alternativt kräv gröna 
resplaner vid större 
arbetsplatser 

X X X X X X 

f) Kräv säker och väder-
skyddad cykelparkering 
vid flerfamiljshus och 
arbetsplatser 

X X X X  X 

g) Minska vägtrafiken på 
gator med höga halter av 
luftföroreningar 

X X X    

h) Inför miljözoner X X X    
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Åtgärd 

 

 

 

 

*med grönyta avses här 
markytor med kvaliteter som 
gynnar livsmiljöer och 
spridningsvägar för djur och 
växter 

  

Minska halter av skadliga 
luftföroreningar för färre 
dödsfall och sjukdomsfall 

Minskad 
klimat- 

påverkan 

Hejdad 
förlust av 
biologisk 
mångfald 

Ökad 

Hälsa 

Kväve-
dioxid 
NO2 

So 
Partiklar 
(PM2,5) 

från 
avgaser 

Partiklar 
(PM10) 

från 
slitage 

Koldioxid 
CO2 

Möjlighet 
för 
bibehållen 
eller ökad 
grönyta* 

Ökad 
fysisk 
aktivitet 

i) Inför dubbdäcksförbud 
på gator som överstiger 
höga halter av 
luftföroreningar 

 

 

 X    

j) Dammbind och sopa 
gatorna under 
vårvintern 

  X    

k) Underlätta för 
elektrifiering 

X X  X   

Godstransporter   

l) Minska 
lastbilstrafiken på gator 
och leder med höga 
halter av 
luftföroreningar. 

X X X X   

m) Uppmuntra eller kräv 
gröna transportplaner 
för gods till 
verksamheter 

X X X X   

n) Planera för 
kapacitetsstarka och 
snabba cykelbanor med 
plats för godslastcyklar. 

X X X X X  

Inför miljözoner X X X    
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KL2. Minska utsläppen av bens(a)pyren och partiklar från småskalig 
vedeldning 
Följa frågan om lämpliga åtgärder för att minska utsläppen från vedeldning och 
informera kommunerna. 

Huvudaktör för genomförandet 

Länsstyrelsen 

Berörda aktörer 

Kommunerna 

Berörda miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan  

Frisk luft 

Giftfri miljö 

God bebyggd miljö 

Berörda globala mål 

3. Hälsa och välbefinnande 

11. Hållbara städer och samhällen 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

Berörda regionala tilläggsmål 

Frisk luft 

3. Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5) 
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Bakgrund och nuläge 

Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för 
både människors hälsa och för miljön. Hälsoproblem till följd av småskalig 
vedeldning är ofta störst i tätbebyggda områden där det i många fastigheter eldas 
med ved eller pellets. När utsläppen sker i direkt anslutning till boendemiljön, kan 
enskilda utsläpp trots att de är relativt små ge höga halter i luften. 

Ett sätt att begränsa utsläppen från vedeldning är att elda på ett sätt som gör att 
utsläppen blir så låga som möjligt. Naturvårdsverket har tillsammans med andra 
myndigheter, kommuner, forskare, kamintillverkare och sotare tagit fram råd om 
hur enskilda hushåll kan minimera miljö- och hälsofarliga utsläpp vid vedeldning. 
Länsstyrelsen följer frågan och vill stödja kommunerna i de fall de behövs. Många 
kommuner bedriver ett aktivt arbete kring vedeldning i och med ansvaret för den 
lokala luftkvaliteten och de lagar och regler som finns på området.  

Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska 
utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det 
inte är orimligt. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel. 

 

Lagkrav:  

Miljöbalken 26 kap. 9§ samt 2 kap. 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 40§  

Plan och bygglagen. Kommunen kan påverka förekomsten av 
vedeldningsutrustningar genom vad som tillåts i bygglovsansökningar. 

Luftkvalitetsförordningen 2010:477 samt Europaparlamentets och Rådets direktiv 
2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa. 
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Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Småskalig vedeldning är den huvudsakliga källan till utsläpp av 
bens(a)pyren och den största enskilda källan till utsläpp av partiklar (PM2,5) och 
sot. Bens(a)pyren tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och är 
cancerframkallande. Höga halter av partiklar kan försämra lungfunktionen, 
påverka lungornas utveckling och ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar. 

Om utsläppen från vedeldning minskar innebär det minskade halter av 
bens(a)pyren vilket kan ha en stor effekt lokalt. Om halterna av bens(a)pyren kan 
minskas, klaras preciseringen inom Frisk luft och det blir det en positiv effekt på 
folkhälsan på längre sikt.  

På samma sätt innebär åtgärder som minskar utsläppen från vedeldning att 
halterna av PM2,5 minskar vilket lokalt kan få betydande effekter genom minskad 
hälsopåverkan för de boende i området som exponeras. Det blir dock endast en 
liten förbättring av bakgrundshalterna i länet då en stor del av halten beror på 
intransport av partiklar.  

Ved är ett förnybart bränsle med som ger små klimatpåverkande utsläpp vid 
förbränning jämfört med fossila bränslen. Utsläpp från vedeldning har dock en 
klimatpåverkan, då de sotpartiklar som kan bildas vid eldning absorberar värme i 
luften och när de landar på marken, särskilt på snötäckta ytor. Vedeldning är också 
en av de största källorna till att sot sprids norr om polcirkeln, vilket påskyndar 
snö- och issmältning i Arktis. Genom att elda rätt minskas denna klimatpåverkan. 

 

Socialt: Åtgärden gynnar särskilt de hushåll som eldar med ved, eftersom även 
inomhusluften påverkas av vedeldningen. Vidare gynnas kringboende, särskilt de 
som tillhör känsliga grupper dit räknas barn och astmatiker. Andra utsatta grupper 
är hjärt- och lungsjuka, ofta äldre människor. 

 

Ekonomiskt: I en svensk luftexponeringsstudie uppskattades det årliga antalet 
dödsfall till följd av luftföroreningar (partiklar PM2,5 och PM 10 och kvävedioxid) 
att vara 7 600 för år med samhällsekonomiska kostnader på 56 miljarder. Utav 
dessa uppskattas 900 fall vara orsaksakade av vedrök.7 Omräknat till befolkningen 
i Västra Götaland uppskattas det innebära 150 ske förtida dödsfall till följd av 
småskalig vedeldning och en samhällsekonomisk kostnad på drygt en miljard 
kronor8.  

Tidsplan 

Att följa frågan om lämpliga åtgärder för att minska utsläppen från vedeldning och 
informera kommunerna sker löpande under perioden 2022 - programperioden ut 

 
7Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts  
8Skadekostnaden totalt i Sverige är 56 miljarder. Vedrök utgör 11,8 % (900/7600) av den samlade 
skadekostnaden i landet dvs 6,6 miljarder. Västra Götaland utgör 16,7 procent av Sveriges befolkning vilket 
ger en skadekostnad på grund av vedrök utsläpp i länet blir således 16,7% x 6,6 miljarder=1,1 miljarder 
kronor. Uppgifter om befolkning: Regionfakta år 2020 om befolkning och SCB:s statistik om Sveriges 
befolkning 

https://www.ivl.se/english/ivl/publications/publications/quantification-of-population-exposure-to-no2-pm2.5-and-pm10-and-estimated-health-impacts.html
https://www.regionfakta.com/vastra-gotalands-lan/befolkning-och-hushall/befolkning/befolkning-kvartalssiffror/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/
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Kostnad och finansiering 

Länsstyrelsens arbete ingår i den ordinarie verksamheten.  

Kommunerna kan komma att få vissa stöd för åtgärder om förslagen som 
Naturvårdsverket avrapporterat till regeringen blir verklighet9.  

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Synergier med främst följande samhällsmål: 

folkhälsomålen och barnets rättigheter. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. 

Klimatanpassning 

Åtgärden är inte av karaktären att den kan klimatanpassats. Däremot kan 
klimatförändringarna innebära ett minskat uppvärmningsbehov. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Länsstyrelsen rapporterar årligen: 

G= Särskilda informationsinsatser till särskilt belastade kommuner har genomförts 

H= Information har nått samtliga kommuner om lämpliga åtgärder 

P= Plan finns för spridning av information om lämpliga åtgärder 

E= Spridning av information om lämpliga åtgärder är inte påbörjad  

 

  

 
9 Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning Redovisning av regeringsuppdrag 

2019-03-28 Naturvårdsverket  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/mal-for-barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/mal-for-barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/06/remiss-om-naturvardsverkets-rapport-kartlaggning-och-analys-av-utslapp-fran-vedeldning/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/06/remiss-om-naturvardsverkets-rapport-kartlaggning-och-analys-av-utslapp-fran-vedeldning/
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KL3. Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) 
Fördjupad kartläggning av olika typer av VOC-utsläpp från industrin, deras bidrag 
till VOC-halterna i Göteborg samt bidraget till den regionala ozonbildningen.  

Syftet är att kunna identifiera effekterna av utsläppen på människors hälsa och 
miljö, samt identifiera de industrikällor som är viktigast att åtgärda och att 
identifiera de platser där påverkan är som störst som underlag för fysisk planering 
samt prövning och tillsyn. 

Huvudaktör för genomförandet 

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen 

Berörda aktörer 

Berörda medlemmar med VOC-utsläpp i Göteborgsregionens luftvårdsförbund 

Berörda miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan  

Frisk luft 

Ett rikt odlingslandskap 

God bebyggd miljö 

Berörda globala mål 

3. Hälsa och välbefinnande 

11. Hållbara städer och samhällen 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Frisk luft 

2. Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen  

Bakgrund och nuläge 

Flyktiga organiska ämnen eller VOC (engelsk förkortning) är ett samlingsnamn för 
ett stort antal gasformiga ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och 
miljön. Flera av ämnena är mycket luktstarka och kan därmed orsaka obehag och 
oro. Flyktiga organiska ämnen, som även ibland kallas kolväten, kan bildas vid 
ofullständig förbränning men kommer också från olika typer av produktanvändning 
som användning av lösningsmedel.  Flyktiga organiska ämnen deltar även, 
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tillsammans med kväveoxider i bildandet av marknära ozon, som ger negativa 
hälsoeffekter, skador på växter och kulturföremål.  

Mycket höga halter av ozon uppstår vid högtryckstillfällen när kraftigt förorenad 
luft från centrala Europa förs in över Sverige med svaga vindar. Under dessa så 
kallade ozonepisoder kan ozonhalten vara två-tre gånger högre än normalt, och de 
allra högsta halterna förekommer oftast på eftermiddagen. 

Marknära ozon påverkar även klimatet, eftersom den är en kortlivad växthusgas. 

Industrin är den största utsläppskällan av VOC i länet, främst från raffinaderier, 
petrokemiindustrin samt hantering av oljeprodukter i hamnen. I sammanhanget är 
det dock viktigt att poängtera att åtgärder för att begränsa utsläppen av 
ozonbildande ämnen även behövs på nationell och internationell nivå för att klara 
miljömålets preciseringar för ozon.  

I Länsstyrelsens arbete med tillsyn och prövning av industrier, är minskade utsläpp 
av VOC en viktig del. Här blir kartläggningen ett viktigt underlag.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen innebär minskad 
ozonbildning. Det är positivt eftersom höga ozonhalter påverkar människors hälsa, 
bland annat genom irritation av ögon och slemhinnor. De kan också orsaka 
inflammation i luftvägarna. En ökning av korttidshalten av ozon ökar antalet 
sjukhusinläggningar i luftvägssjukdomar, påverkan på graviditetsutfall samt ökar 
dödligheten i befolkningen som helhet. Vissa flyktiga kolväten kan i sig ha skadliga 
effekter på människors hälsa, till exempel bensen. 

Minskad ozonbildning har positiva effekter på jordbruksgrödor och skog, men även 
på övrig växtlighet. 

Åtgärden berör följande lagkrav: 

Tillsyn och prövning av industrins utsläpp regleras med stöd av miljöbalken. I 
egenkontrollförordningen regleras industriernas eget ansvar att undersöka 
effekterna av deras utsläpp 

Luftkvalitetsförordningen 2010:477 

EU:s luftkvalitetsdirektiv och gränsvärdena inom EU (2008/50/EG). 

EU:s takdirektiv (2016/2284/EU). 

Socialt: Generellt gynnar åtgärder för minskade ozonhalter särskilt känsliga 
människor som astmatiker och hjärt- och lungsjuka samt kvinnor som är gravida. 
Notera dock att de högsta halterna av ozon uppkommer när förorenad luft från 
centrala Europa förs in över Sverige. 

Ekonomiskt: Marknära ozon kan skada växtligheten, vilket årligen orsakar stora 
skördebortfall och tillväxtminskningar för såväl jordbruket som skogsbruket. I 
länet uppskattas marknära ozons inverkan på jordbruksgrödor orsaka 



 

25 

skördeförlust motsvarande 69 miljoner per år och för skogsbruket är 
skadekostnaden 98 miljoner10. 

Marknära ozon orsakar också förtida dödsfall och andra hälsokonsekvenser som 
medför samhällsekonomiska kostnader. De lokala utsläppen står sannolikt endast 
för en liten del av detta, men beräkningen av kostnaderna ovan visar att det kan 
vara samhällsekonomiskt att vidta åtgärder. 

Tidsplan 

Kartläggningen av flyktiga organiska ämnen beräknas starta under 2022. 

Kostnad och finansiering 

Åtgärden finansieras via Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Exempel på mål som berörs: 

folkhälsomålen,  barnets rättigheter och regional utveckling, 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Det finns inga kopplingar till övriga regionala program. 

Klimatanpassning 

Åtgärden är inte av karaktären att den kan klimatanpassats. Däremot medför 
klimatförändringarna 

allt högre lufttemperatur och allt längre växtsäsong vilket gynnar ozonbildningen. 
Att minska utsläppen av Flyktiga organiska ämnen blir därför allt viktigare. 

  

 
10 En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på skog och jordbruksgrödor i Sverige baserat på 
ozonflux. IVL, SMHI och Göteborgs Universitet (2019) 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/mal-for-barnets-rattigheter/
http://www.vgregion.se/vg2020
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3fb0a/1591706114558/C460.pdf
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3fb0a/1591706114558/C460.pdf
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UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Länsstyrelsen rapporterar årligen: 

G=projektet genomfört 

H=projektet påbörjat och genomfört till minst hälften 

P=projektet påbörjat 

E=projektet ej påbörjat 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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Hållbar användning av vattenmiljöer 
 

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag 
Skydda och restaurera sjöar och vattendrag som har värdefulla natur- och 
kulturmiljöer genom att: 

a) Nationellt särskilt värdefulla vatten med natur- och kulturmiljövärden 
som har skyddsbehov har ett långsiktigt skydd. 

b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller 
kulturvärden. 

c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.  

Huvudaktörer för genomförandet 

Länsstyrelsen (a, c) 

Kommunerna (b, c) 

Skogsstyrelsen (b) 

Berörda aktörer 

Markägare 

Verksamhetsutövare 

Ideella organisationer 

Berörda miljökvalitetsmål 

Levande sjöar och vattendrag 

Myllrande våtmarker  

Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 

6. Rent vatten och sanitet 

11. Hållbara städer och samhällen 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Levande sjöar och vattendrag 

1. Bevarade värdefulla vatten 
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Bakgrund och nuläge 

Det finns flera olika skyddsformer för ett långsiktigt skydd av 
sötvattensmiljöer. Strandskyddsbestämmelser är en viktig del av skyddet och 
Natura 2000 och nationalparker är andra skyddsformer.  

Länsstyrelsen kan bilda naturreservat, biotopskyddsområden eller teckna 
naturvårdsavtal för värdefulla områden i sjöar och vattendrag. Även djur- och 
växtskyddsområden kan omfatta vatten. Sett till skydd av vattenanknutna 
kulturvärden kan Länsstyrelsen inrätta kulturreservat eller fatta beslut om 
byggnadsminnesförklaring av byggnadsverk och strukturer i och i anslutning 
till sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen hanterar även tillstånd till åtgärder 
som berör fornlämningar och ingrepp i kulturmiljöer.  

Även kommunerna kan bilda naturreservat, biotopskyddsområden och teckna 
naturvårdsavtal. Kommunerna kan också inrätta kommunala kulturreservat 
och kan även arbeta aktivt med bevarandet av vattenanknutna kulturvärden i 
sina översikts- och detaljplaner. Hanteringen sker med fördel tvärsektoriellt 
med kulturmiljöfrågorna integrerade i andra sakområden som natur, miljö, 
platsutveckling och byggnation.  

Skogsstyrelsen kan bilda biotopskyddsområden och teckna naturvårdsavtal för 
skog, och de kan även skydda strand- och vattenmiljöer. 

Naturreservat är den vanligaste formen för ett långsiktigt skydd av 
naturområden. Naturreservat kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för 
att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av 
områden för friluftslivet. För närvarande finns det drygt 500 naturreservat i 
Västra Götalands län, och fler tillkommer. Endast i en mindre andel av dessa är 
syftet att specifikt skydda sötvatten. Länsstyrelsen har ett uppdrag att skydda 
fler områden för att särskilt bevara och restaurera värdefulla vatten. 
Prioritering sker utifrån nationellt särskilt värdefulla vatten, Natura 2000-
områden, högt skyddsvärde och eventuell hotbild. Även vatten som inte klassas 
som nationellt särskilt värdefulla vatten är i vissa fall aktuella för ett 
långsiktigt skydd. Inte minst om det även finns andra höga naturvärden knutna 
till området. 

Lagkrav: Områdesskydd sker med stöd av miljöbalkens kapitel 7 och 
tillhörande förordningar, föreskrifter och allmänna råd. 

Syftet med att genomföra restaureringsåtgärder för sjöar och vattendrag 
är att återställa vattenmiljöer som påverkats negativt av mänskliga 
aktiviteter till ett mer naturligt tillstånd. Flottningsverksamhet, 
utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och 
sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra 
vattenmiljöer. I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda 
vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar utgör 
vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar 
för djur och växter som lever i och i anslutning till vatten. Den fysiska 
påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra 
miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. 
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Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten. 
Restaureringsåtgärder skapar förutsättningar för det naturliga växt- och 
djurlivet att återhämta sig. Restaurering är också en viktig del av 
fiskevården. Fiskeriverket och Naturvårdsverket har gett ut handboken 
Ekologisk restaurering av vattendrag, en kunskapskälla med 
rekommendationer för att åstadkomma lyckade restaureringsåtgärder.11 

Restaureringsåtgärder i sötvattensmiljöer som är viktiga att genomföra ur 
naturvårds- och fiskesynpunkt kan påverka de kulturhistoriska värdena 
negativt. En samlad bedömning måste alltid göras i de enskilda ärendena av 
vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att genomföra. Ofta kan 
konstruktiva lösningar komma till stånd där såväl naturvårdens som 
kulturmiljövårdens intressen beaktas. Länsstyrelsen kan stötta kommunerna 
med underlag, kunskap och identifiering av områden med stor koncentration 
av kulturvärden. Detta kan utgöra underlag för ett proaktivt bevarandearbete 
med kulturvärdena som resurs och attraktionsfaktor. 

Behovet av fortsatt inventering av kulturmiljövärden är stort och arbetet med 
att skydda kulturmiljöer släpar efter. Det beror på att inrättandet av 
skyddsformer för enskilda objekt enligt kulturmiljölagen och miljöbalken – och 
särskilt för större miljöer – är resurskrävande. Det kan dock noteras att idag 
skyddade vattenanknutna kulturmiljöer hotas, exempelvis genom förslag till 
utrivning av dammanläggningar. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Skydd och restaurering av våra sjöar och vattendrag är mycket 
betydelsefullt för att uppnå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag 
och Ett rikt växt- och djurliv. Åtgärder för bevarande av biologisk mångfald i 
sjöar och vattendrag, samt bevarande av svämplan och ekologiska kantzoner 
förväntas har stor och långsiktig god effekt.  

Socialt: Skydd av natur- och kulturmiljöer har stor betydelse för 
tillgängligheten för friluftslivet för olika målgrupper, både för närboende, 
tillresande och turister. Det säkerställer också historisk förståelse för platsen, 
samt att friluftsupplevelser och den biologiska mångfalden finns för framtida 
generationer. Det är även viktigt att möjliggöra friluftsliv för barn, språkliga 
minoriteter och personer med funktionsnedsättning. 

Ekonomiskt: Skyddade områden kan ges en betydelse som översvämningsskydd 
och vara en betydande klimatanpassningsåtgärd som skyddar ekonomiska 
värden. Skyddet kan även innefatta för fisket viktiga arter, så att det blir en 
hållbar fiskeförvaltning och gynnar fisketurism. Även besöksnäringen har stor 
ekonomisk betydelse. 

Tidsplan 

2022 - programperioden ut 

 
11 Handboken finns på Sveriges Lantbruksuniversitets webbsida  

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/sok-publikation/ekologisk-restaurering-av-vattendrag/
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Kostnad och finansiering 

Kostnad är över en miljon. Finansieras framförallt genom statliga anslag till 
Länsstyrelsen. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Synergier med framförallt folkhälsomål och friluftsmål.  

Målkonflikt kan uppstå med miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
samt kulturmiljömål då åtgärder t.ex. omfattar rivning av damm. För 
elproduktion blir omfattningen på målkonflikten beroende på den eventuella 
elproduktionsförlusten. 
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Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Kopplar till åtgärderna SO3 ”Skydda värdefulla våtmarksområden” och SO4 
”Skydda värdefulla skogsområden”. Kopplar också till Åtgärdsprogram för 
Västerhavets vattendistrikt och Åtgärdsprogram för havsmiljön.  

Klimatanpassning 

Klimatförändringar med effekter såsom intensivare skyfall och torka påverkar 
den hydrologiska cykeln. Dessa förändringar behöver vägas in i åtgärdsarbetet 
så att åtgärderna fungerar långsiktigt.  

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Länsstyrelsen rapporterar årligen: 
G= minst 50 procent av länets 35 nationellt särskilt värdefulla vatten med 
natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt 
skydd. 

       H=minst 35 procent av länets 35 nationellt särskilt värdefulla vatten med 
natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt 
skydd. 

       P= Minst 25 procent av länets 35 nationellt särskilt värdefulla vatten med 
natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt 
skydd. 

       E= Inget skyddsarbete pågår 

Uppföljningen kopplar till tilläggsmålet: 

1. Bevarade värdefulla vatten 

År 2030 ska minst 50 procent av nationellt särskilt värdefulla vattnen med 
natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov ha ett långsiktigt skydd. 

 

Även exempelvis skyddsform, objektens namn och areal per skyddat område, 
samt antal av totalt antal särskilt värdefulla vatten, kan redovisas. 

 

b) Kommuner som arbetar med att skydda sötvattensmiljöer med syftet att 
bevara natur och/eller kulturvärden kan rapportera enligt: 

G=kommunen har sedan 2021 skyddat minst en sötvattensmiljö med syfte att 
bevara natur och/eller kulturvärden. 

H=kommunen arbetar med att skydda en sötvattensmiljö med syfte att bevara 
natur och/eller kulturvärden. 

P=kommunen har beslutat att påbörja skydd av en sötvattensmiljö med syfte 
att bevara natur och/eller kulturvärden. 
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E=inget arbete pågår med skydd av en sötvattensmiljö med syfte att bevara 
natur och/eller kulturvärden. 

 

Ange även skyddsform och objektets/områdets namn. 
 

b) Skogsstyrelsen som skyddar skogsområden med uttalat syfte att även 
bevara sötvattensmiljön kan rapportera enligt: 

G=Skogsstyrelsen har sedan 2021 skyddat minst en sötvattensmiljö med syfte 
att bevara natur och/eller kulturvärden. 

H= Skogsstyrelsen arbetar med att skydda en sötvattensmiljö med syfte att 
bevara natur och/eller kulturvärden. 

P= Skogsstyrelsen har beslutat att påbörja skydd av en sötvattensmiljö med 
syfte att bevara natur och/eller kulturvärden. 

E=inget arbete pågår med skydd av en sötvattensmiljö med syfte att bevara 
natur och/eller kulturvärden. 

 

Ange även skyddsform och objektets/områdets namn. 

 

c) Kommuner rapporterar årligen: 

G=kommunen har sedan 2021 genomfört minst ett restaureringsprojekt i sjö 
eller vattendrag 

H=kommunen ha ett pågående restaureringsprojekt i sjö eller vattendrag 

P=kommunen har beslutat att påbörja ett restaureringsprojekt i sjö eller 
vattendrag 

E=inget arbete pågår med att restaurera sjöar eller vattendrag 

 

Ange även objekttyp och objektets/områdets namn. 
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V2. Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning* 
a) Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan  
b) Arbeta för att läkemedel med samma effekt och med mindre 

miljöpåverkan prioriteras vid föreskrivning och rekommendation 
c) Utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av 

läkemedelsrester -  
d) Genom samverkan med andra regioner och nationella myndigheter 

driva på förändringar i lagstiftning och läkemedelsförmånsystemet  
e) Ställa och följa upp krav på läkemedelsupphandlingar  
f) Utveckla kravställande i läkemedelsupphandlingar  
g) Minska utsläpp av lustgas  
h) Minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser 

*Preliminär åtgärd. Uppdateras efter beslut av Västra Götalandsregionen. 

Huvudaktör för genomförandet 

Västra Götalandsregionen 

Berörda aktörer 

Sjukhus  

Primärvård  

Privata vårdgivare  

Kommuner  

Apotek 

Dagligvaruhandel  

Universitet och högskolor 

Berörda miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan 

Giftfri miljö 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 

3. Hälsa och välbefinnande 
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6. Rent vatten och sanitet 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Giftfri miljö 

1. Minskning av farliga ämnen 

Bakgrund och nuläge  

De senaste decennierna har det skett en ökning av läkemedelsproduktion och 
konsumtion. Läkemedelstillverkning sker till stor del i lågkostnadsländer som 
Kina och Indien. På senare år har tillverkningen uppmärksammats på grund av 
utsläpp som allvarligt påverkar djurs och människors hälsa och miljö. Bland 
annat genom en ökad risk för multiresistenta (mycket motståndskraftiga) 
bakteriestammar. 

Under och efter läkemedelsanvändning utsöndras de flesta läkemedel ur 
kroppen via urin och avföring. Avloppssystemen är därför den största 
spridningsvägen för läkemedelsrester till miljön. Många läkemedel är kemiskt 
stabila och reningsverken är inte byggda för att bryta ner dem. 
Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det 
utgående vattnet, utan att halterna minskas eller att deras egenskaper 
förändras i särskilt hög grad. 

Via reningsverken kan de läkemedelsrester som hamnar i slam, spridas till 
jordbruksmark. Hur stora mängder som sprids på detta vis är oklart, liksom 
hur mycket som sedan tas upp av grödorna. Människor får i sig 
läkemedelsrester via dricksvatten och mat, särskilt från fisk. Även livsmedel 
från djur som behandlats med läkemedel, fodertillsatser eller biocider kan 
innehålla rester av aktiva ämnen. 

I EU:s arbete med att uppnå god ekologisk och kemisk status för våra 
vattenområden, finns tre läkemedel med bland de ämnen som man på 
vetenskaplig grund kräver särskild övervakning av och åtgärder mot. Det mest 
kända av dessa är diklofenak som är skadligt för vattenlevande organismer. Ett 
enda plåster på 140 mg innehåller teoretiskt den mängd diklofenak som 
innebär att 14 000 000 liter havsvatten inte når god ekologisk status. Många 
platser visar överskridna gränsvärden och i avloppsvatten har halter på 390 
gånger gränsvärdet uppmätts. År 2005 såldes 6800 kg av läkemedlet, vilket 
avloppsreningsverken ofta inte är anpassade att ta hand om. Det pågår redan 
frivilligt arbete i flera landsting för att minska påverkan på miljön av 
läkemedel, t ex Kloka Listan i Stockholms läns landsting. 
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Västra Götalandsregionen har antagit två övergripande målsättningar för 
läkemedelsföroreningar fram till 2030:  

a) Uppmätta halter av miljöbelastande läkemedel har tydligt minskat i 
Västra Götalands sjöar och vattendrag 

a) Läkemedelstillverkningens direkta påverkan på miljön - lokalt och 
globalt – har minskat betydligt 

Mer information om Västra Götalandsregionens arbete med att minska 
miljöpåverkan av läkemedel finns i underlaget till regionens styrdokument 
Miljömål 2030.12 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Läkemedel i naturen är mycket problematiskt eftersom de 
designats för att ha en effekt på biologiska system, även vid mycket låga 
koncentrationer. Åtgärden bidrar till att minska spridningen av läkemedel till 
miljön och därmed minska effekten på växter och djur. En minskad 
konsumtion innebär också en minskad produktion, vilket minskar den stora 
miljöbelastningen vid produktionen i låglöneländer. 

Socialt: Diffus spridning av läkemedel och antibiotikaresistensen är framförallt 
ett stort hot i de länder som har hög produktion av läkemedel som Indien och 
Kina. Utsatta grupper är människor som bor i närheten av 
läkemedelsindustrierna. En utveckling där antibiotikaresistens sprids över 
världen skapar otrygghet och minskade möjligheter till god vård. Äldre kvinnor 
är den grupp som ordineras flest läkemedel. Kvinnor rapporterar oftare 
biverkningar och drabbas oftare av läkemedelsrelaterad sjuklighet än män. 

Ekonomiskt: En minskad läkemedelsanvändning kan komma att få positiva 
effekter både på människors hälsa samt på ekosystemen. Läkemedelsverket 
anser att om antibiotikaresistensutvecklingen fortsätter i samma takt som idag 
kommer den direkta kostnaden för detta att uppgå till minst 5 miljarder kronor 
fram till 2024 för bland annat dyrare läkemedel, längre vårdtider och 
smittspårning. Den indirekta kostnaden är troligen långt större. Även 
kostnaderna för förstörda ekosystem är betydande, där inte minst diklofenak 
utgör ett direkt hot.  

Tidsplan 

2022 - programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

Finansieras inom befintlig verksamhet. 

  

 
12 Mer information finns på Västra Götalandsregionens webbplats 

https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/miljomal-2030/
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Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Synergier med folkhälsomålen. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Västra Götalandsregionens Miljömål 2030 

Klimatanpassning 

Klimatförändringar kan ha en påverkan på förekomsten av sjukdomsalstrande 
och sjukdomsbärande organismer, vilket kan påverka åtgärdens genomförande 
på lång sikt. 

Ett förändrat klimat innebär ökad bräddning av orenat avloppsvatten och 
dagvatten med utsläpp i sjöar och vattendrag. Om spridningen av 
läkemedelsrester minskar, så minskar även risken vid våra ytvattenverk som i 
nuläget inte är byggda för att kunna rena råvatten som är förorenade med 
mediciner. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Uppdateras efter VGR:s beslut om åtgärden 

a) Västra Götalandsregionen redovisar årligen: 

b) Västra Götalandsregionen redovisar årligen: 

c) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen: 

d) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen: 

e) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen: 

f) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen: 

g) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen: 

h) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen: 
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V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS) 

a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall 
när fluorinnehållande brandskum krävs.  

b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för 
fluorerade ämnen. 

c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där 
släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts. 

d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.  

Huvudaktörer för genomförandet 

Räddningstjänster för kommuner och verksamhetsutövare (a, b, c, d) 

Försvaret (a, b, c, d) 

Kommunerna (c, d) 

Berörda aktörer 

Länsstyrelsen (b, c, d) 

Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö (c, d) 

Berörda miljökvalitetsmål 

Giftfri miljö 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Berörda globala mål 

3.  Hälsa och välbefinnande 

6. Rent vatten och sanitet 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Giftfri miljö 

1. Minskning av farliga ämnen 
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3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa 
eller miljön ska åtgärdas 

Bakgrund och nuläge 

Högfluorerade ämnen upptäcktes i marken och i dricksvattnet i flera svenska 
kommuner under 2014. Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket startade 
då ett nätverk för myndigheter, forskare, länsstyrelser, kommuner och 
vattenproducenter. Målet är att komma till rätta med problemet och förhindra 
framtida problem. 

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i 
impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och 
brandsläckningsskum. Ämnena finns även i produkter som används i 
verkstads- och elektronikindustrin. Högfluorerade ämnena används i industrin, 
eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. 
De används i låga halter i många produkter. De högfluorerade ämnena är en 
grupp mycket stabila ämnen. En del bryts ned mycket långsamt eller inte alls i 
naturen, medan andra omvandlas till persistenta ämnen. Många av dem är 
bioackumulerande, dvs. de ansamlas i levande organismer. Eftersom 
högfluorerade ämnen är fett- och vattenavstötande lagras de inte i fettvävnad 
som andra bioackumulerande ämnen. De binder till proteiner och lagras i 
andra organ i kroppen, till exempel i levern och i blodet. Studier med 
försöksdjur har visat att höga halter kan ge leverskador och påverka 
fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan. 

Idag finns inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten, dock får 
inte dricksvatten innehålla ämnen i sådana halter som kan betyda en risk för 
människors hälsa. Livsmedelsverket har därför tagit fram en åtgärdsgräns för 
PFAS på 90 nanogram per liter. 

PFOS, ett ämne som tillhör gruppen PFAS, är idag ett prioriterat ämne enligt 
vattendirektivet. Gränsvärdet för årsmedelvärde av PFOS i limniska 
vattenförekomster är 0,65 nanogram per liter och i marina vattenförekomster 
0,13 nanogram per liter. Gränsvärdet i fiskmuskel är 9,1 mikrogram per 
kilo. Om dessa gränsvärden överskrids så klassas vattenförekomstens kemiska 
status till ”Uppnår ej god” status. 

För att kartlägga källor bör lakvatten från deponier och utgående vatten från 
avloppsreningsverk analyseras på PFAS av verksamhetsutövare för deponier 
och avloppsreningsverk. 

Lagkrav: PFOS och ämnen som kan omvandlas till PFOS omfattas av EU:s 

POP:s-förordning som föreskriver ett allmänt förbud mot PFOS i 
brandsläckningsskum. 
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Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Alla PFAS ämnen är extremt svårnedbrytbara och stannar därför 
kvar i miljön under en mycket lång tid. Vissa PFAS ämnen kan ansamlas 
(bioackumuleras) i levande organismer, vilket kan utgöra ett hot för den 
biologiska mångfalden. Till exempel är PFOS klassificerat som 
reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. Åtgärden förväntas 
leda till en minskad tillförsel av högfluorerade ämnen till miljön och därmed 
minskad påverkan på ekosystemen. Effekten uppskattas bli måttlig. 
Användningen av brandskum är den största utsläppskällan av PFAS i Sverige, 
men PFAS finns också i en mängd andra varor och material. 

Socialt: Positiva sociala effekter genom minskade risker och minskad oro för 

människor som dricker vattnet i påverkade områden. Minskad tillförsel av 
högfluorerade ämnen till miljön och därmed undvikna långvariga och svårlösta 
problem med förorening av dricksvattentäkter. 

Ekonomiskt: På kort sikt innebär åtgärder kostnader för både 
räddningstjänster och försvar. Dessa skattas till omkring 25 000 kr per fordon 
vilket innebär en betydande investering (Kemikalieinspektionen, 2016). 
Kemikalieinspektionen uppskattar att ett totalförbud mot PFAS/PFOS inom den 
kommunala räddningstjänsten skulle innebära engångskostnader på mellan 
19–31 miljoner kronor och löpande kostnader på cirka 1 miljon kronor per år. 
Långsiktigt undviks de framtida kostnader som en rening av dricksvatten 
innebär. Kostnader minskar även på grund av de hälsorisker som undviks 
genom exponering av PFAS. 

Tidsplan 

2022 - programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

Kostnaderna för åtgärder kan variera väldigt mycket. Undersökningar kostar 
några 100 000 kr medan åtgärder kan röra sig om miljonbelopp. Kostnaden för 
att sanera ett fordon är ca 25 000 kr. Finansieras inom berörda verksamheter. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Synergier med: folkhälsomålen, barnperspektivet, jämställdhets- och 
jämlikhetsmål,  

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

- 
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Klimatanpassning 

Spridningen av PFAS från förorenade områden kommer troligen att öka av ett 
förändrat klimat. Detta beror på ökade risker för erosion, skred, 
översvämning, ändrade grundvattenförhållanden och torka som kan påverka 
förorenad mark och få föroreningarna att röra på sig. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Räddningstjänster och Försvaret rapporterar årligen: 

G=räddningstjänsten har gått igenom sina släckningsmetoder, tagit fram en 
plan för avveckling av brandskum med fluor och rapporterar andel 
släckningsinsatser som varit med fluor 

H= räddningstjänsten har gått igenom sina släckningsmetoder och rapporterar 
andel släckningsinsatser som varit med fluor 

P= rapporterar andel släckningsinsatser som varit med fluor 

E=inget arbete påbörjat 

 

b) Räddningstjänster och Försvaret rapporterar årligen: 

G=all utrustning och fordon är rengjorda som fortsättningsvis inte ska 
användas för fluorerade ämnen 

H=minst hälften av utrustning och fordon rengjorda 

P=påbörjad rengöring av utrustning och fordon 

E=ingen rengöring gjord 

 

c) Räddningstjänster, Försvaret och kommuner rapporterar årligen: 

G= alla enskilda vattentäkter är undersökta i närheten av brandövningsplatser 
eller där släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts 

H= minst hälften av de enskilda vattentäkterna är undersökta 

P= undersökning påbörjat 

E= ingen undersökning har gjorts 

 

d) Räddningstjänster, Försvaret och kommuner rapporterar årligen: 

G= saneringsåtgärder har genomförts på platser som varit kraftigt förorenade 
av högfluorerade ämnen. 

H= saneringsåtgärder pågår på platser som är kraftigt förorenade av 
högfluorerade ämnen. 
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P= saneringsåtgärder planeras att genomföras på platser som är kraftigt 
förorenade av högfluorerade ämnen. 

E= inga saneringsåtgärder planeras. 

 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden 

Ta fram och genomför kommunala handlingsplaner för efterbehandling av 
förorenade områden.  

Huvudaktörer för genomförandet 

Kommunerna  

Berörda aktörer 

Länsstyrelsen  

Berörda miljökvalitetsmål 

Giftfri miljö  

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt och djurliv 

Berörda globala mål 

3. Hälsa och välbefinnande 

6. Rent vatten och sanitet 

11. Hållbara städer och samhällen 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Giftfri miljö 

3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa 
eller miljön ska åtgärdas 

Bakgrund och nuläge 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. På ett sådant område 
överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga 
halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området kan 
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utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och anläggningar. Åtgärder 
är angelägna för att undvika spridning av miljögifter.  

Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig 
aktivitet som kan vara allt från större industriell verksamhet till läckande 
villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta kvar där under lång 
tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor eller miljö ta 
skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och nå 
brunnar och vattendrag. Det är en långsam spridning som påverkas av 
nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer. Även mänskliga 
aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som dittills legat relativt 
stilla. Förorenad mark kan även påverka vår möjlighet att bo och bruka 
marken. För att vi och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam 
miljö räcker det inte med att åtgärda dagens utsläpp, utan vi måste också ta 
hand om gamla miljöskador. 

Västra Götalands län har en lång och omfattande industrihistoria som har satt 
sina spår i form av föroreningar i mark och bottensediment i sjöar, vattendrag 
och hav. Utmed västkusten finns många stora raffinaderier och petrokemiska 
industrier. Dalsland har många skogsindustrier som massa- och pappersbruk 
och sågverk. I Sjuhäradsbygden har textilindustrin dominerat. 
Verkstadsindustrin är omfattande och finns överallt i länet. Den spänner från 
stora fordonstillverkare med alla underleverantörer till små 
verkstadsindustrier. Därutöver finns många förorenade områden i form av 
uppställningsplatser för småbåtar och nedlagda kemtvättar. I vissa fall kan 
förorenade områden utgöra kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer, vilket 
uppmärksammas när åtgärder genomförs. 

I länet finns cirka 9100 potentiellt förorenade områden, varav cirkaa 220 ingår 
i den högst prioriterade riskklassen och av dessa har arbete med 
undersökningar och åtgärder inletts i cirka 140 områden. 

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för klimatanpassad 
prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden.13  

Lagkrav: Miljöbalken kap. 10 innehåller gällande lagkrav för förorenade 
områden.  

Tidsplan 

2022 - programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

Finansiering av saneringskostnaden ska i första hand göras av den som 
förorenat marken, men om det inte finns någon aktör kan kommuner via 
Länsstyrelsen få bidrag till sanering från Naturvårdsverket. År 2016 infördes 
ett nytt bidrag för sanering inför bostadsbyggande, se sammanställningen ”Var 
finns pengarna?”. 

 
13 Handläggarstödet finns på Miljösamverkan Sveriges webbplats 

https://www.miljosamverkansverige.se/wp-content/uploads/handlaggarstod-klimatanpassning.pdf
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Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Synergier med folkhälsomålen, barnperspektivet, jämställdhets- och 
jämlikhetsmål, friluftsmål, regional utveckling,  

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Kopplar till Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt samt 
Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning. 

När områden saneras kan den frigjorda marken gynna åtgärden BK1 ”Skydda 
och utveckla tätorters grönområden”.  

Klimatanpassning 

Att sanera förorenade områden innebär i sig en klimatanpassning. Då undviks 
riskerna att ökad nederbörd, översvämningar och skyfall orsakar urlakning av 
miljöfarliga ämnen. Särskilt allvarligt är skred och ras i förorenade områden.  

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Kommunerna rapporterar årligen: 

G=Den kommunala handlingsplanen har genomförts 

H= Åtgärderna i den kommunala handlingsplanen har genomförts till hälften. 

P= Arbetet med att ta fram en kommunal handlingsplan har påbörjats. 

E= Ingen kommunal handlingsplan har tagits fram. 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering 

Ta fram och anta kommunala översiktsplaner för marina kustområden, som 
samordnas med havsplan för Västerhavet. 

Huvudaktörer för genomförandet 

De 11 kustkommuner som är aktuella inom havsplaneområdet är: Strömstad, 
Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Stenungssund, Tjörn, Kungälv, 
Öckerö, Göteborg 

Berörda aktörer 

Länsstyrelsen  

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Tillväxt Norra Bohuslän 

Svinesundskommittén 

Västra Götalandsregionen 

Berörda miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

God bebyggd miljö  

Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 

11. Hållbara städer och samhällen 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

1. Beslutade blå översiktsplaner 

2. Skyddade marina områden 

3. Bevarade grunda marina ekosystem 

4. Bevarade fornlämningar under havsytan 

Bakgrund och nuläge  
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Planering av kust och hav är av stor betydelse för ett hållbart användande av 
våra marina resurser. En starkt ökad användning av havet förutspås i 
framtiden. I planeringen är det även viktigt att ta hänsyn till kustens 
kulturmiljöer som är en viktig tillgång med stor attraktionskraft för besökare 
och boende. 

Alla kustlänsstyrelser har fram till den 31 januari 2023 ett regeringsuppdrag 
som handlar om att ta fram ett förbättrat planeringsunderlag för marin 
kulturmiljö. Detta underlag syftar till att på ett bättre sätt tillgodose den 
marina kulturmiljöns intressen i nästa generations statliga havsplaner, men 
kan också bli ett underlag för den kommunala planeringen. 

Kommunernas ansvar för översiktsplanering omfattar all mark och vatten (PBL 
3 kap. 1 §). För kustkommunernas del innebär det att även kustvatten och 
territorialvatten ska inkluderas i den fysiska planeringen. Länets 
kustkommuner har en nyckelroll i planeringen av Västerhavet. Den statliga 
havsplanen och kommunernas översiktsplaner överlappar i vissa delar 
varandra och de landnära havsområdena är ofta de mest utnyttjade med de 
största ekonomiska och ekologiska värdena.  

Genom att se till att den statliga och kommunala planeringen går i takt skapar 
vi tydlighet och förutsägbarhet inför framtida utveckling och användning av 
havet. Den beslutade havsplanen blir vägledande för kommunernas 
översiktsplanering och vid tillståndsprövningar.  

EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) beslutades 2014 och ligger 
till grund för vår svenska havsplaneringsförordning (2015:400). En havsplan 
för Västerhavet förväntas antas under 2021 och genom 
havsplaneringsförordningen vara vägledande för den kommunala 
översiktsplaneringen enligt 3 kap. plan- och bygglagen. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: En framtida ökning av användningen av våra marina resurser 
förväntas. Planering utifrån ekosystemansatsen är av avgörande betydelse för 
en hållbar utveckling av våra maritima näringar och för att öka 
förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande 
kust och skärgård. 

Socialt: Hållbar utveckling är av betydelse för alla för att kunna leva och bo i 
skärgården och i våra kustområden som ger stora rekreationsvärden genom 
fiske, bad, friluftsliv och båtliv. Planerna ska ta hänsyn till olika målgruppers 
behov av havet. 

Ekonomiskt: De marina näringarnas långsiktighet är beroende av en hållbar 
användning av resurserna. En kommunal planering innebär också möjligheter 
att upptäcka och skapa nya användningsområden för de marina resurserna. I 
många fall är dessutom den beredskap som en beslutad plan utgör helt 
avgörande för att nödvändiga etableringsbeslut ska kunna tas inom en 
tidsperiod som är överblickbar. Det gäller såväl kommersiella som offentliga 
verksamheter, exempelvis anläggningar för livsmedelsproduktion och 
forskning. 
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Tidsplan 

Arbetet med havs- och kustzonsplanering har påbörjats i flera kommuner och 
är ett löpande arbete. Under 2021 förväntas regeringen ta beslut om Sveriges 
första statliga havsplaner. Planerna ska visa statens samlade syn på hur havet 
ska användas i Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och 
Bottniska viken. Planerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och 
domstolar när de beslutar, planerar eller ger tillstånd för olika verksamheter i 
olika delar av havet. 

Kostnad och finansiering 

Arbetet med översiktsplan för kust och hav ingår i kommunernas ordinarie 
verksamhet. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Synergier med folkhälsomålen, friluftsmål, regional utveckling, 
transportpolitiska målen, kulturmiljömålen. Planerna skapar inte nya 
konflikter i sig, men enskilda intressen kan påverkas av planen. I framtagandet 
av planerna avvägs de intressekonflikter som finns. 

 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Kopplar till havsplan för Västerhavet, Länsstyrelsens handlingsplan för 
klimatanpassning, Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra 
Götaland samt Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. 

Klimatanpassning 

Hänsyn till det förändrade klimatet tas med i arbetet med havs- och 
kustzonsplanering. Åtgärden att ta fram översiktsplan för kust och hav har 
kopplingar till Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning Västra 
Götalands län. Översiktsplan för kust och hav är ett viktigt underlag för att 
långsiktigt planera kustmiljön inför bland annat stigande havsnivåer och ökade 
flöden, skyfall och stabilitetsproblem. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Kommunerna redovisar:  

G=kommunen har antagen översiktsplan för kust och hav 

H=kommunen arbetar med att ta fram översiktsplan för kust och hav 
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P= kommunen har beslutat att påbörja arbetet med översiktsplan för kust och 
hav  

E= ej påbörjad 

 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen 

Öka möjligheten till ett miljöanpassat båtliv genom att: 

a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar 

b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa 
funktionen av befintliga reningsanläggningar 

c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong 

d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin 

e) erbjuda el-laddning av motorer  

f) skrota uttjänta fritidsbåtar. 

Huvudaktörer för genomförandet 

Kommuner (a-f) 

Berörda aktörer 

Fritidsbåtshamnar (a-f) 

Näringsliv (d, e, f) 

Fritidsbåtsägare (f) 

Länsstyrelsen (b) 

Intresseorganisationer 

Ideella organisationer 

Berörda miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan 

Giftfri miljö 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag  

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 

3. Hälsa och välbefinnande 

6. Rent vatten och sanitet 

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion 
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13. Bekämpa klimatförändringarna 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Giftfri miljö 

3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa 
eller miljön ska åtgärdas. 

Bakgrund och nuläge  

Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder med nästan en miljon 
fritidsbåtar. Utsläppen från fritidsbåtarna till luft och vatten sker koncentrerat 
under en kort säsong vilket gör att påverkan på miljön kan bli omfattande och 
påtaglig. Antalet fritidsbåtar ökar varje år och behovet av nya båtplatser är en 
utmaning i många av länets kommuner. När nya hamnar för småbåtar anläggs 
eller befintliga utvecklas, kommer områden med stora biologiska naturvärden 
att vara i riskzonen. 

Äldre motorer i fritidsbåtar ger upphov till stora utsläpp av kolväten som bland 
annat kan påverka olika vattenorganismer negativt. De flesta 
förbränningsmotorer har avgasutsläppet i vattnet, vilket ytterligare bidrar till 
att sprida kolväten direkt till en känslig miljö. Val av motor, anpassat körsätt 
och val av bränsle bidrar till både minskad bränsleförbrukning och minskade 
utsläpp. 

Annan miljöpåverkan från fritidsbåtar är giftiga båtbottenfärger, utsläpp av 
toalettavfall och bullerstörningar. Exempel på hur vi kan bidra till ett 
miljövänligare båtliv är att regelbundet tvätta båten i borsttvätt eller över 
spolplatta på land, använda skrovduk eller ta upp båten när den inte används 
istället för att bottenmåla. Den 1 april 2015 blev det förbjudet för fritidsbåtar 
att släppa ut toalettavfall i vattnet, vilket gäller i hela Sveriges sjöterritorium. 
Det sker en ständig teknikutveckling inom området, och det är viktigt att 
använda bästa möjliga teknik på de lösningar man investerar i. 

På många ställen ligger det gamla skrotbåtar på land. Skrotbåtar räknas som 
nedskräpning och kan innebära ett miljöbrott, eftersom de kan utgöra ett hot 
mot miljön. De behöver därför tas om hand och skrotas. Ägaren har ansvaret 
för att skrota sin båt, men om man inte kan hitta ägaren ska man kontakta 
polisen. Ansvaret faller därefter på markägaren att se till att båten skrotas. 
Genom webbplatsen båtretur.se kan man hitta närmaste båtskrot.14 

Efterbehandling av förorenade områden (åtgärd V4) samt minskad användning 
och bättre hantering av giftiga båtbottenfärger är av central betydelse för att 
miljöanpassa småbåtshamnar. 

 
14 Mer information finns på webbplatsen båtretur.se 

http://båtretur.se/
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Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Åtgärder inom båtlivet har stor betydelse för att uppnå 
miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö 
och Ingen övergödning. Exempelvis genom minskad övergödning från 
toalettavfall och minskad spridning av miljögifter från båtbottenfärger. Att 
omhänderta uttjänta båtskrov har stor betydelse för minskad nedskräpning och 
spridning av miljögifter. 

Socialt: Rent hav är av betydelse för friluftsliv och rekreation, turism, och även 
en förutsättning för en levande kust och skärgård. 

Ekonomiskt: Rent hav är av betydelse för friluftsliv och rekreation, turism och 
är även en förutsättning för en levande kust och skärgård. De 
investeringskostnader som krävs för att genomföra åtgärderna kan väntas bli 
betydande för de som driver småbåtshamnar. Det är därför centralt att utreda 
vilka styrmedel och eventuella stöd som kan bli aktuella vid implementering. 
Båtlivet kan på kort sikt bli dyrare på grund av investeringar i hamnarna, men 
bör på lång sikt spara tid och pengar genom nya vanor inom båtlivet 
(exempelvis minskad kostnad för färginköp och ändrad båtförvaring). 
Samhällsekonomiskt bör åtgärden ha flera positiva effekter både på kort och 
på lång sikt. Dels genom att stimulera lokal ekonomi genom exempelvis 
byggnation och investeringar i ny utrustning, dels genom att minska läckage av 
både näringsämnen och miljögifter och höga kostnader för sanering. Små 
föreningar kan samordna sina insatser och därmed minska kostnaderna. 

Tidsplan 

2022 - programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

Vissa åtgärder kan finansieras via LOVA-bidrag se ”Var finns pengarna” . 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Synergier med: folkhälsomålen, barnperspektivet, jämställdhets- och 
jämlikhetsmål, friluftsmål. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Kopplar till åtgärd V4 ”Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade 
områden”. 

Klimatanpassning 

Placering av hamnar, samt behovet av pirar, kommer att påverkas av en höjd 
havsnivå till följd av klimatförändringarna.  
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UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Kommunerna rapporterar årligen: 

G=kommunen har tillräckligt antal toatömningsstationer i förhållande till antal 
fritidsbåtar  

H=kommunen arbetar med att öka antalet toatömningsstationer 

P=kommunen planerar att arbeta med att öka antalet toatömningsstationer 

E=inget arbete pågår på kommunen gällande toatömningsstationer (alt ej 
aktuell pga. inga småbåtshamnar) 

 

b) Kommunerna rapporterar årligen: 

G=kommunen har tillräckligt antal båtbottentvättar i förhållande till antal 
fritidsbåtar i hamnarna inom kommunen 

H=kommunen arbetar med att öka antalet båtbottentvättar 

P=kommunen planerar att arbeta med att öka antalet båtbottentvättar 

E=inget arbete pågår på kommunen gällande båtbottentvättar (alt ej aktuell 
pga. inga småbåtshamnar) 

 

c) Kommunerna rapporterar årligen: 

G=antalet båtramper och landförvaring under sommaren möter behovet 

H=båtramper och landförvaring finns men ytterligare behov finns 

P=båtramper och landförvaring diskuteras 

E=båtramper och landförvaring diskuteras ej (alt ej aktuell pga. inga 
småbåtshamnar) 

 

d) Kommunerna rapporterar årligen: 

G=alkylatbensin från pump finns i kommunen 

H=alkylatbensin från pump är beslutat att genomföras  

P=alkylatbensin från pump diskuteras 

E=alkylatbensin från pump finns ej i kommunen (alt ej aktuell pga. inga 
småbåtshamnar) 

 

e) Kommunerna rapporterar årligen: 

G=möjlighet till el-laddning av motorer finns i kommunen 

H=möjlighet till el-laddning av motorer är beslutat att genomföras  
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P= möjlighet till el-laddning av motorer diskuteras 

E= möjlighet till el-laddning av motorer finns inte i kommunen (alt ej aktuell 
pga. inga småbåtshamnar) 

 

f) Kommunerna rapporterar årligen: 

G=alla skrotbåtar i kommunen är omhändertagna 

H=kommunen jobbar med tillsyn av skrotbåtar 

P=inventering av skrotbåtar i kommunen pågår 

E=ej aktuellt då inga skrotbåtar finns 

Länsstyrelsen inhämtar årligen data från Transportstyrelsen och båtmiljö.se 
samt LOVA-bidrag för att redovisa: 

-Trenden och antal toatömningsstationer i länet 

-Trenden och antal båtbottentvättar 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk 
a) Minska halten näringsämnen i kustvattnen genom att öka antalet aktiva 
odlingar av musslor, ostron, alger och sjöpungar på lämpliga ställen. 

b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande 
logistik vid drift och skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för 
landbaserade recirkulerande odlingar. 

Huvudaktörer för genomförandet 

Länsstyrelsen (a) 

Kustkommuner (b) 

Berörda miljökvalitetsmål 

Ingen övergödning 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Berörda globala mål 

3. Ingen hunger 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

- 

Bakgrund och nuläge 

Musslor, ostron, alger och sjöpungar äter växtplankton som använder kväve 
och fosfor för sin tillväxt. Dessa näringsämnen kommer från bland annat 
jordbruk och avlopp som skapar övergödning i våra kustvatten. När musslor, 
ostron, alger och sjöpungar skördas, återförs näringsämnena till land och kan 
återanvändas samtidigt som det förbättrar kustvattenkvaliteten. 

Av den areal som idag är tillståndsgiven för vattenbruk med blötdjur så ligger 
en stor del outnyttjad. Länsstyrelsen ska via tillsyn öka användandet av 
outnyttjade tillståndsytor genom att återkalla sådana outnyttjade tillstånd och 
därmed tillgängliggöra ytorna för ansökan från aktörer som vill expandera sin 
verksamhet. 

Kustkommuner kan genom sin översiktsplanering för kust och hav säkra 
vattenområden för framtida expansion av vattenbruket. Inom översikts- och 
detaljplaneringen bör hänsyn tas till vattenbruksnäringens behov av mark i 
nära anslutning till kustvatten. Det gäller både ilandhantering för sjöbaserad 
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blötdjursodling och för landbaserade recirkulerade odlingsanläggningar som 
kombinerar t.ex. fisk-, kräftdjurs- och algodling. Länsstyrelsen granskar 
kommunernas översikts- och detaljplaner, och avvägningar kan behöva göras 
gentemot andra allmänna intressen. 

Länsstyrelsen har under 2020 publicerat en vägledning för marint vattenbruk i 
Västra Götaland.15 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: När musslor, ostron, alger och sjöpungar skördas tas 
näringsämnen upp från havet och på så sätt minskar näringsbelastningen och 
övergödningen av kustvattnet. Minskad näringsbelastning innebär förbättrad 
vattenkvalitet, ökat siktdjup och minskad överväxt av fintrådiga alger på 
grunda mjukbottnar och över ålgräsängar. Produktion av fisk i recirkulerade 
landbaserade system innebär kraftigt minskad näringstillförsel till havet, 
jämfört med att odla fisken i öppen eller halvsluten kassodling i kustvatten. En 
tillräckligt omfattande produktion ger en lokal försörjning av fisk som innebär 
minskat behov av att fiske på vilda bestånd och mindre behov av transporter 
av fisk från fiskodlingar i andra länder. 

Socialt: Åtgärden bidrar till bättre vattenkvalitet vilket ökar 
rekreationsvärdena för bad, friluftsliv, fritidsfiske och båtliv samt skapar en 
attraktiv boendemiljö vid kusten och i skärgården. Ökad tillgång på lokalt 
producerad sjömat för såväl lokalbefolkningen som turismen.  

Ekonomiskt: Åtgärden skapar förutsättningar för innovativa företag och skapar 
nya arbetstillfällen för flera målgrupper på landsbygden och bidrar till 
utvecklingen inom kustkommunerna. Branschen har troligen en betydande 
tillväxtpotential. 

Tidsplan 

2022 - programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

Inom ordinarie verksamheter. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Det finns såväl målkonflikt som synergi mellan ett ökat vattenbruk och 
friluftsliv. Konflikten ligger i den yta som anläggningarna upptar och att en del 
friluftsutövare inte uppskattar hur odlingsanläggningar ser ut, medan synergi 
ligger i den förbättrade vattenkvaliteten och minskning av 
övergödningseffekter som ett hållbart vattenbruk bidrar till. 

 
15 Vägledningen finns på länsstyrelsens webbplats 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4a4eb7416faedec12529f83/1581595901802/2020-02.pdf
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Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Kopplar till åtgärd V5 ”Genomföra kommunal kust- och havsplanering” samt 
Klimat 2030 Fokusområde 2: Klimatsmart och hälsosam mat. 

 

Klimatanpassning 

Ett förändrat klimat kommer att påverka vattenbruket. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Länsstyrelsen rapporterar årligen: 
G = ökande trend av antal aktiva odlingar sedan år 2021 

H = neutral trend av antal aktiva odlingar sedan år 2021 

P = minskande trend av antal aktiva odlingar sedan år 2021 

E = inga aktiva odlingar 

 

b) Kustkommunerna rapporterar årligen: 
G = mark har sedan 2021 tillgängliggjorts för ilandhantering och 
recirkulerande odling 

H = påbörjat att tillgängliggöra mark för ilandhantering och recirkulerande 
odling 

P = mark planeras att tillgängliggöras för ilandhantering och recirkulerande 
odling 

E = ingen mark planeras att tillgängliggöras för ilandhantering och 
recirkulerande odling 

 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet, såsom vilka 
arter som odlas. 
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Utmaning Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 
 

SO1. Anlägga nya våtmarker  
Anlägga nya våtmarker för att gynna biologisk mångfald, stärka ekosystemtjänster 
och grön infrastruktur. 

Huvudaktör för genomförandet 

Kommunerna, Länsstyrelsen 

Berörda aktörer för genomförandet 

Skogsstyrelsen, Markägare 

Berörda miljökvalitetsmål 

Myllrande våtmarker 

Ett rikt växt- och djurliv 

Ett rikt odlingslandskap 

Levande skogar 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 

Hav i balans samt en levande kust och skärgård 

Berörda globala mål 

6. Rent vatten och sanitet 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

 

  

Bakgrund och nuläge 

Historiskt sett har en stor andel av länets våtmarker dikats ut för att effektivisera 
jord- och skogsbruket. Att anlägga eller restaurera våtmarker bidrar till flera 
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miljömål och globala mål för hållbar utveckling. Våtmarker kan vara 
multifunktionella och bidra med många olika ekosystemtjänster. De stärker 
landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och kan på så sätt 
mildra effekterna av torka och översvämning. Våtmarker kan också rena vattnet 
från näringsämnen och miljögifter och är viktiga för biologisk mångfald. Beroende 
på typ av våtmark kan de i vissa fall även bidra till att binda kol i marken och har 
på så vis en positiv effekt för klimatet. 

Vid anläggandet av våtmarker är det viktigt att ha ett landskapsperspektiv för att 
stärka våtmarkernas gröna infrastruktur. Vid eventuellt urval av platser för 
anläggande bör den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur användas där 
information om värdetrakter och värdekärnor finns redovisade i GIS-skikt. 

Här finns skiktet för länets värdetrakter och värdekärnor gällande våtmarker. 
Bocka i rutan för Insatsområde våtmarker. 

 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Anlagda våtmarker är oftast förhållandevis små och effekten i form av 
ökad biologisk mångfald är ofta lokal. Om våtmarkerna anläggs inom en värdetrakt 
med flera våtmarker förväntas effekten på den biologiska mångfalden att öka. 
Större anlagda våtmarker som lämpar sig för exempelvis fåglar samt våtmarker i 
anslutning till sjöar och vattendrag kan dock få en större betydelse ur ett 
geografiskt perspektiv. Våtmarker som anläggs för näringsreduktion kan indirekt 
bidra till ökad mångfald nedströms genom minskad risk för övergödnings- och 
igenväxningsproblematik i sjöar, vattendrag och kustvatten. 

Socialt: Våtmarker upplevs ofta som tilltalande inslag i landskapet. De kan gynna 
friluftslivet och fungera som samlingsplatser, särskilt om de anläggs i tätortsnära 
lägen. Våtmarker är viktiga för rekreation vilket ger positiva effekter för folkhälsan. 
Våtmarker utgör också viktiga kulturhistoriska värden då våtmarker kan ge en bild 
av hur landskapet såg ut tidigare, vilket exempelvis kan vara särskilt värdefullt i 
undervisningssyfte.  

Ekonomiskt: Kostnad och underhåll av anlagda våtmarker är mycket varierande. 
Visst underhåll är oftast nödvändigt för att bibehålla våtmarkens funktion. Nyttorna 
från våtmarker är ofta flera och bör väga upp kostnaderna för anläggningen. 
Nyttorna från våtmarker förväntas vara ökad biologisk mångfald, näringsrening, 
ökad vattenhållande och flödesutjämnande effekt i landskapet och 
rekreationsmöjligheter. 

 

Tidsplan 

2022 - programperioden ut  

Anläggande av våtmarker är vanligen en tidskrävande process som ofta tar flera år 
från projektering till slutförande. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7ec425abc6af4398b86cdd9d0df40153
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Kostnad och finansiering 

Kostnaden för att anlägga våtmarker kan variera väldigt mycket beroende på 
förutsättningar och storlek. Det är dock sällan något som ryms inom ordinarie 
verksamhet utan kräver särskilda medel.  

Under 2021 tillförs 350 miljoner kronor till arbetet för att restaurera, återväta och 
anlägga våtmarker. Ytterligare 325 miljoner planeras tillföras för 2022 och 100 
miljoner för 2023. Satsningen genomförs främst genom att medel tillförs inom den 
lokala naturvårdssatsningen (LONA) som kommunerna kan söka och till 
länsstyrelserna. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Våtmarker är viktiga i arbetet med klimatanpassning då de bidrar till att mildra 
effekterna av översvämning och torka. Våtmarker kan ha positiv betydelse för 
friluftslivsmålen samt folkhälsomålen. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Kopplar till handlingsplanen för klimatanpassning samt regionala handlingsplanen 
för grön infrastruktur.  

Klimatanpassning 

Våtmarker är en viktig del av klimatanpassningen ur flera olika perspektiv. 
Våtmarkers potential och förmåga att fördröja vattnet i landskapet är särskilt 
intressant, eftersom utmaningarna med antingen för mycket eller för lite vatten 
ökar med ett förändrat klimat. Våtmarkernas betydelse för att bevara och öka den 
biologiska mångfalden är också viktigt ur ett klimatanpassningsperspektiv för att 
stärka ekosystemens förmåga att hantera klimatförändringarna.  

Vid anläggning av våtmarker är det viktigt att beakta hur klimatförändringarna 
bedöms påverka nederbördsmängderna och vattenflödena i det avrinningsområde 
inom vilket våtmarken ska anläggas16, samt hur anläggning av våtmarken bedöms 
påverka både vid situationer med torka och översvämningar. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktörers aktivitet 

Huvudaktörerna rapporterar årligen antal ha anlagd våtmark.  

G = mer än 150 ha våtmarker har anlagts i länet 

H = 100–149 ha våtmarker har anlagts i länet 

 
16 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6974-
2.pdf?pid=28373 
 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6974-2.pdf?pid=28373
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6974-2.pdf?pid=28373


 

62 

P = 50–99 ha våtmarker har anlagts i länet 

E = mindre än 50 ha våtmarker har anlagts i länet 
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SO2. Återvätning av dikade myrar och skogsmark  
Återvätning av dikade myrar och skogsmark genom igenläggning av diken för att 
hindra läckage av växthusgaser, gynna biologisk mångfald, öka markens 
vattenhållande förmåga samt bidra till bättre vattenrening.   

a) återvätning av myr- och skogsmark 

b) anläggande av demonstrationsobjekt med återvätt skogsmark 

Huvudaktör för genomförandet 

Skogsstyrelsen (a, b), Länsstyrelsen (a) 

Berörda aktörer för genomförandet 

Kommuner, aktörer inom skogs- och jordbruk 

Berörda miljökvalitetsmål 

Levande skogar 

Myllrande våtmarker 

Ett rikt växt- och djurliv 

Ett rikt odlingslandskap 

Begränsad klimatpåverkan 

Grundvatten av god kvalitet 

Berörda globala mål 

6. Rent vatten och sanitet 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål  

 

 

Bakgrund och nuläge 

Historiskt har stora arealer myrar och skogsmark torrlagts genom dikning för att 
effektivisera skogsbruk eller utöka arealen åkermark. Numera är det förbjudet 
enligt miljöbalken att utföra ny markavvattning men många områden påverkas 
fortfarande negativt av gamla diken. Att återväta tidigare utdikade marker genom 
exempelvis igenläggning eller pluggning av diken är ofta en kostnadseffektiv metod 
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för att minska läckaget av växthusgaser, gynna biologisk mångfald, öka markens 
vattenhållande förmåga samt förbättra markens vattenrenande effekt. 

Sedan början av 2000-talet har våtmarkernas värden uppmärksammats allt mer 
och restaurering av dikade våtmarker blivit allt vanligare. Under perioden 2020–
2023 gör regeringen en stor satsning för att öka återvätning av skadade våtmarker 
i landskapet. Såväl myndigheter som privata aktörer är aktiva i våtmarksarbetet. 

I en ny analys har Skogsstyrelsen, med stöd av en grupp forskare, visat att utsläpp 
av växthusgaser från dikad torvmark i den svenska skogen motsvarar drygt halva 
utsläppen från biltrafiken. Resultaten visar även att avgång av växthusgaser är 
högre från dikad näringsrik torvmark i södra Sverige än från dikad näringsfattig 
torvmark i norra Sverige. Genom återvätning av dikade myrar och skogsmark höjs 
grundvattenytan och avgång av växthusgaser minskar. Den största klimatnyttan 
erhålls således vid återvätning av bördiga dikade torvmarker i södra Sverige. 

Läs mer om återvätning av dikade våtmarker här: 

Rapport 2021/7 Klimatpåverkan från dikad torvtäkt skogsmark - effekter av 
dikesunderhåll och återvätning. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Genom återvätning på rätt typ av marker finns en stor potential för 
en betydande minskning av växthusgaser som en kompletterande åtgärd för att nå 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Den ökade återvätningen av dikad myr och 
skogsmark förväntas även få en positiv effekt på den biologiska mångfalden på sikt. 
Arealen våtmark kommer att öka och kvalitén på våtmarkerna förbättras. Ett stort 
antal arter, därav många rödlistade, är beroende av våtmarker som livsmiljö och 
förutsättningarna för dessa arter förväntas förbättras. Såväl genomförandet av 
återvätningen som effekten på ekosystem och biologisk mångfald kan dock ta tid, 
ibland flera år.  

Socialt: Återvätningen av dikade myrar och skogsmark kan vara en tillgång för 
rekreation. Åtgärderna får till del genomföras inom ramen för 
arbetsmarknadsinsatser, till exempel Naturnära jobb vilket kan bidra till att 
långtidsarbetslösa kan få en chans att komma in på arbetsmarknaden. 

Ekonomiskt: Trots ibland höga kostnader bedöms återvätning oftast vara lönsamt 
då våtmarkerna bidrar med många ekosystemtjänster. Fungerande våtmarker 
minskar risken för översvämningar då de utgör utjämningsmagasin vid rikliga 
nederbördsmängder, de fungerar som naturliga reningsverk samt minskar utsläpp 
av växthusgaser. En fungerande myr samt en intakt skogsmark bidrar också till att 
binda nytt kol i marken.  

Tidsplan 

2022 – programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021/rapport-2021-7-klimatpaverkan-fran-dikad-torvtackt-skogsmark--effekter-av-dikesunderhall-och-atervatning.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021/rapport-2021-7-klimatpaverkan-fran-dikad-torvtackt-skogsmark--effekter-av-dikesunderhall-och-atervatning.pdf
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Kostnaderna för att återväta dikade myrar och skogsmark är mycket varierande. 

Under 2021 tillför staten 350 miljoner kronor till arbetet för att restaurera, 
återväta och anlägga våtmarker. Ytterligare 325 miljoner planeras tillföras för 
2022 och 100 miljoner för 2023. Satsningen genomförs främst genom att medel 
tillförs inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och till länsstyrelserna. Nytt 
är att Skogsstyrelsen kommer med i våtmarkssatsningen. Till att börja med ska de 
jobba med rådgivning till skogsägare om återvätning av dikade eller torrlagda 
våtmarker. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Återvätning kan ha positiv effekt genom att minska risken för översvämningar i 
samhället, vilket är ett av huvudsyftena i arbetet med Översvämningsdirektivet. 

Återvätning oftast positivt ur klimatsynpunkt genom att minska utsläppet av 
växthusgaser och öka kolinlagringen i marken och det kan även ha positiv 
betydelse för friluftslivsmålen. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Kopplingar finns till Åtgärdsprogram för hotade arter, Regional handlingsplan för 
grön infrastruktur – Västra Götaland och Handlingsplan klimatanpassning 2021–
2024.  

Klimatanpassning 

Åtgärden är i sig en del av arbetet med klimatanpassning. Biologisk mångfald ökar 
ekosystemens resiliens mot klimatförändringar. Återvätning kan också bidra till att 
dämpa flödesextremer som annars kan orsaka torka eller översvämningar.  

Vid återvätning är det viktigt att beakta hur klimatförändringarna bedöms påverka 
nederbördsmängderna och vattenflödena i det avrinningsområde inom vilket 
åtgärden sker, samt hur återvätningen bedöms påverka både vid situationer med 
torka och översvämningar. 

 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen rapporterar årligen areal återvätt myr- 
och skogsmark: 

G= mer än 1 000 ha  

H= 500 – 999 ha 

P= 100 – 499 ha 

E= mindre än 100 ha 
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b) Skogsstyrelsen rapporterar vid programperiodens slut antal 

demonstrationsområden med återvätt skogsmark: 

G= Tre färdigställda demonstrationsområden 
H= Ett färdigställt demonstrationsområde 
P= Påbörjat men ej färdigställt demonstrationsområde 
E= Inga färdigställda demonstrationsområden 
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SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden  
a) Bilda naturreservat av ytterligare fem områden som ingår i 
Myrskyddsplanen. 

b) Skydda våtmarker med höga naturvärden.  

Huvudaktör för genomförandet 
Länsstyrelsen (a, b) 
Kommuner (b)  
 

Berörd aktör för genomförandet 
Skogsstyrelsen (b) 

Berörda miljökvalitetsmål 
Begränsad klimatpåverkan 
Myllrande våtmarker 
Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 
6. Rent vatten och sanitet 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Myllrande våtmarker 

2. Skydd av objekt i Myrskyddsplanen 

Bakgrund och nuläge 

Myrskyddsplanen pekar ut de våtmarker som enligt miljökvalitetsmålet ska ha 
ett långsiktigt skydd. I Västra Götalands län finns 25 våtmarksobjekt med en 
sammanlagd areal på 19 715 hektar utpekade i myrskyddsplanen. Sex objekt 
har skyddats och reservatsbildning pågår för ytterligare fem objekt. Skydd av 
skogar samt marina områden har varit prioriterade under ett antal år vilket 
försvårat skyddet av våtmarker. Utöver myrskyddsplanen finns andra 
våtmarksområden med höga naturvärden. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Att skydda våtmarker, speciellt de som är utpekade i 
Myrskyddsplanen, har såväl stor som långsiktig effekt på uppfyllandet av 
regionala miljömålet. 

Socialt: Ett rikt växt- och djurliv är av grundläggande betydelse även ur ett 
socialt perspektiv. Bevarade våtmarker kan vara värdefulla för sina 
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kulturhistoriska lämningar i landskapet vilket gynnar alla sociala grupper. 
Våtmarksområden kan också vara av betydelse för rekreation och friluftsliv. 

Ekonomiskt: Att skydda våtmarker kan vara ekonomiskt lönsamt då de 
tillhandahåller många ekosystemtjänster. Exempelvis minskar fungerande 
våtmarker risken för översvämningar då de utgör utjämningsmagasin vid 
rikliga nederbördsmängder och de fungerar som naturliga reningsverk. Ofta 
ger de även tillgång till rekreation och stärker biologisk mångfald. Att värdera 
sådana ekosystemtjänster måste göras för varje enskilt fall men som ett 
exempel kan anges att Värmdö kommun uppskattat det årliga 
ekosystemtjänstvärdet av den restaurerade våtmarken Hemmesta Sjöäng till 
omkring 20 miljoner kronor. 

Tidsplan 
2022 – programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Skydd av våtmarker sker via anslag från Naturvårdsverket, dessa medel 
konkurrerar dock med skydd av ex. skog och marina områden. 
Kommuner kan beviljas upp till 50 procent i bidrag till markåtkomst och 
intrångsersättning från Naturvårdsverket. För att förbereda inrättandet kan 
kommuner beviljas LONA-bidrag. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med friluftsmålen, kulturmiljömålen och folkhälsomålen. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kan finnas koppling till Regional handlingsplanen för grön infrastruktur – 
Västra Götaland samt kommunala naturvårdsplaner. 

Klimatanpassning 
Dränering av våtmarker frigör stora mängder koldioxid till luften. Skydd av 
våtmarker är därför positivt vad gäller mängden koldioxid i atmosfären. 
Våtmarker kan även bidra till minskad risk för översvämningar då våtmarker 
fungerar som utjämningsmagasin i landskapet vid riklig nederbörd. En möjlig 
målkonflikt är att vissa våtmarker släpper ut metan. Studier har påvisat att 
igenväxning av myrar kan leda till ökade utsläpp av metan.  

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Länsstyrelsen rapporterar årligen hur många av de områden som ingår i 
Myrskyddsplanen som har skyddats.  

G = 10–11 skyddade objekt 
H = 7–9 skyddade objekt 
P = aktivt skyddsarbete pågår  
E = inget aktivt skyddsarbete har genomförts 
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b) Länsstyrelsen och kommunerna rapporterar årligen hur många 

våtmarksområden där reservatsbildning har genomförts eller påbörjats 
samt areal. 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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SO4. Skydda värdefulla skogsområden 
a) Skydda värdefulla skogsområden utifrån Strategi för formellt skydd av skog i 
Västra Götaland. 

b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 

c) Skydda tätortsnära skogar. 

Huvudaktörer för genomförandet 
Länsstyrelsen (a, c) 
Skogsstyrelsen (a) 
Skogsägare (kommuner, privata, Svenska kyrkan) (b, c) 

Berörda aktörer för genomförandet 

Berörda miljökvalitetsmål 
Begränsad klimatpåverkan 
Levande skogar 
Ett rikt växt- och djurliv 
Myllrande våtmarker 
God bebyggd miljö 

Berörda globala mål 
3. Hälsa och välbefinnande 
6. Rent vatten och sanitet 
11. Hållbara städer och samhällen 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Ett rikt växt- och djurliv 

1. Ökat antal arter i vardagslandskapet 
Levande Skogar 

1. Förstärkt biologisk mångfald 
God bebyggd miljö 

5. Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark 

Bakgrund och nuläge 
Skydd av värdefulla skogar är viktigt för att bevara hotade arter och 
livsmiljöer. Skyddad skog bidrar med många ekosystemtjänster, så som att 
rena luft och vatten, kolinlagring och pollinering av växter. 
 
Natur och friluftsliv är en allt viktigare byggsten i folkhälsoarbetet. De 
tätortsnära skogarna ger människor möjlighet att få natur- och 
kulturupplevelser, välbefinnande och ökad kunskap om natur och miljö.  
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För att långsiktigt säkra att värdefulla skogsmiljöer bevaras, behövs olika 
former av formellt skydd. Det är också viktigt att skogsägare frivilligt avsätter 
värdefulla områden. Skydd av värdefull skog är även en förutsättning för att 
uppnå miljömålen Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv. Skydd är en 
av de viktigaste åtgärderna för att skapa en positiv trend på regional nivå.  
 
I regeringsuppdraget ”Värdefulla skogar” har den nationella strategin för 
skydd av skog nyligen utvärderats och reviderats. 
 
En länsvis fördelning av arealmålet för skyddad skog har gjorts. Länsstyrelsen 
och Skogsstyrelsen ska tillsammans skydda totalt 9 200 hektar skog enligt 
senaste regionala skogsstrategin. Till och med 2020 har cirka 8 050 hektar 
skyddats vilket innebär att cirka 1 150 hektar återstår att skydda för att nå det 
uppsatta målet.  
Strategin ska vägleda arbetet med formellt skydd av skog från och med 2017.  
 

Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Åtgärden har betydande effekt på längre sikt för biologisk 
mångfald. Ett formellt skydd för ett skogsområde kan också innebära att 
eventuella kulturmiljöer i detta område är undantagna från skogsbruk. 

Socialt: Skogar med höga naturvärden hyser inte nödvändigtvis höga 
rekreation- och friluftsvärden, men kan vara en drivkraft eller argument för 
att besöka ett särskilt område. Öppna, framkomliga skogar ses oftast som de 
bästa rekreationsskogarna, vilket kan innebära att vissa naturskogstyper kan 
upplevas som negativa att vistas i (om man inte har specialintressen för t.ex. 
vissa arter). Skyddade skogsområden nära tätorter tryggar medborgares 
närhet till skog för det dagliga friluftslivet. Om det skyddade området 
innehåller kulturmiljöer av allmänt intresse så kan det vara ett argument för 
att besöka området. 

Ekonomiskt: Ersättning utgår till markägare om skogen skyddas genom 
områdesskydd. Ur ett större perspektiv bidrar man till att trygga en större 
variation av ekosystemtjänster som skogen kan producera i framtiden. Värdet 
på dessa ekosystemtjänster kan antas vara stort, både ur rekreations- och 
ekosystemperspektiv. För att få en uppfattning om storleken bör en 
kartläggning för varje område göras, exempelvis baserat på rapporterna 
Ekosystemtjänster i svenska skogar (IVL, 2014) och Guide till värdering av 
ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015). 

Tidsplan 
2022 - programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d56935c9a/1602773452610/2019-05.pdf
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>1 miljon. Åtgärden bekostas med medel från Naturvårdsverket för 
Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens arbete. Medaktörer får själva utforma sin 
egen finansiering/kompensation (med undantag för skog som skyddas genom 
områdesskydd där ersättning från staten utgår). Viss finansiering kan komma 
från LONA vad gäller kommunala projekt, se sammanställningen ”Var finns 
pengarna?” 
 
Var finns pengarna? 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med det nationella och regionala arbetet med Grön Infrastruktur 
Synergier med friluftslivsmålen.  
Satsning på skydd av skog kan innebära att det blir svårt att uppfylla målen för 
skydd av våtmarker på grund av det finansieras av samma medel. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Regionala handlingsplanen för grön infrastruktur – Västra Götaland, BK1 – 
Skydda och utveckla tätorters grönområden. 

Klimatanpassning 
Bevarande av stabila skogsekosystem kan vara positivt för både växt- och 
djurarter i ett framtida förändrat klimat. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen redovisar gemensamt årligen antal 
hektar formellt skyddad skog⃰:  

G = mer än 1 150 ha skyddad skog  
H = 800 – 1 150 ha skyddad skog  
P = 1 – 799 ha skyddad skog  
E = 0 ha ny skyddad skog 
 
⃰ Med formellt skyddad skog avses nationalparker, naturreservat, biotopskydd 
samt naturvårdsavtal 
 

b) Kommuner och andra skogsägare redovisar årligen antal hektar 
frivilligt skyddad skog.   
 

c) Kommuner, länsstyrelsen och andra skogsägare redovisar årligen 
antal hektar skyddad tätortsnära skog. 

 
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.  
 
 

  

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/var-finns-pengarna.html
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SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom 
målbilder  

a) Arbeta med framtagna målbilder för god miljöhänsyn genom lokala 
sektorsdialoger samt objektvisa dialoger i fält med representanter från 
skogsföretag och skogsmaskinentreprenörer. 

b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.  

Huvudaktörer för genomförandet 
Skogsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 

Berörda aktörer för genomförandet 
Skogssektorn* (a, b) 
*Med skogssektorn menas skogsnäringen med skogsföretag, 
skogsägarföreningar, ideella organisationer och myndigheter som arbetar med 
skog. Det vill säga organisationer som på något sätt är verksamma i skogen. 

Berörda miljökvalitetsmål 
Levande sjöar och vattendrag 
Myllrande våtmarker 
Levande skogar 
Ett rikt växt- och djurliv  

Berörda globala mål 
6. Rent vatten och sanitet 
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
11. Hållbara städer och samhällen 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Levande skogar 

2. Skydd av kulturmiljövärden 
Ett rikt växt- och djurliv 

1. Ökat antal arter i vardagslandskapet 
God bebyggd miljö 

3. Nära till naturen 

Bakgrund och nuläge 

Arbetet med målbilder för god miljöhänsyn tog sin början i projektet ”Dialog 
om miljöhänsyn”, där myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer 
samverkade för en gemensam samsyn och tydlighet om vad god miljöhänsyn 
innebär. Skogssektorns gemensamma arbete med målbilder för god 
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miljöhänsyn är långsiktig och löpande och har resulterat i cirka 50 
gemensamma målbilder.  

Målbilderna talar handfast och tydligt om vilken hänsyn som behövs vid olika 
skogsbruksåtgärder för att det skogspolitiska miljömålet och 
miljökvalitetsmålen ska nås. Vidare ska de utgöra grund för utbildning, 
rådgivning och uppföljning av miljöhänsyn. Målbilderna bör genomsyra 
planeringen och framförallt utförandet av skogsbruksåtgärder. Nya målbilder 
tillkommer och befintliga målbilder utvecklas allteftersom ny kunskap eller 
nya behov uppstår. Sektorsansvaret inom skogsbruket bildar en brygga mellan 
befintlig lagstiftning och de politiska målen, enbart myndigheternas tillsyn av 
lagkraven räcker inte för att nå de politiska målen. Uppfylls målbilderna bidrar 
man starkt till att både befintliga lagkrav och de politiska målen nås. 

Länk till ”Målbilder för god miljöhänsyn”: 
https://www.skogsstyrelsen.se/malbilder 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Bättre miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder är avgörande för 
möjligheten att komma närmare miljömålen Levande skogar, Rikt växt- och 
djurliv, Myllrande våtmarker samt Levande sjöar och vattendrag. Genom att 
jobba efter målbilderna bidrar man även till att bibehålla och stärka utbudet av 
ekosystemtjänster som skogen kan erbjuda. 

Socialt: Arbetssättet att implementera målbilderna är ett socialt hållbart 
arbetssätt för att skapa samsyn och hållbara mål i samhället. I arbetet med 
målbilderna lyfts även skogens betydelse för sociala värden såsom kulturarv, 
rekreation och friluftsliv. Ett hållbart brukande av skogen är viktigt för 
framtida generationer. Detta är särskilt viktigt i den tätortsnära skogen för att 
alla målgrupper ska ha tillgång till en hållbart brukad skog med höga 
rekreationsvärden. 

Ekonomiskt: Hänsyn till natur- och kulturmiljöer innebär nästan alltid vissa 
restriktioner i brukandet, men behöver inte innebära ekonomiska förluster. För 
en långsiktigt hållbar produktion av virke och andra ekosystemtjänster som 
skogen ger så behöver hänsyn tas till miljön. Målbilderna är ett bra stöd för att 
säkra en uthållig produktion i framtiden. 

Om arbetet leder till att målen uppfylls är det rimligt att anta att en lång rad 
ekosystemtjänster stärks. Värdet på dessa ekosystemtjänster kan antas vara 
stort, både ur rekreations- och ekosystemperspektiv. För att få en uppfattning 
om storleken bör en kartläggning för varje område göras, exempelvis baserat 
på rapporterna Skogens ekosystemstjänster – status och påverkan 
(Skogsstyrelsen, 2017), Ekosystemtjänster i svenska skogar (IVL, 2014) och 
Guide till värdering av ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015). 

Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

https://www.skogsstyrelsen.se/malbilder
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Övergripande arbete med målbilder finansieras inom ordinarie verksamheter.  

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med folkhälsomålen, friluftsmål, regional utveckling och de statliga 
kulturmiljömålen. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplar till Åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt samt SO12 - 
Använda framtagna dialogverktyg om markanvändning. 

Klimatanpassning 
Målbilderna är i nuläget generella och desamma oavsett framtida 
klimatförändringar. Några målbilder skulle dock kunna bli svårare att nå på 
grund av förändringar i klimatet. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Skogsstyrelsen rapporterar årligen antal objektsvisa dialoger: 
G = minst 40  
H = 21–39 
P = 1–20 
E = inga 
 
Skogsstyrelsen redovisar även övergripande arbete med framtagna målbilder 
för god miljöhänsyn, lokala sektorsdialoger och informationskampanjer.  
 
b) Kommunerna rapporterar årligen: 
G=Kommunen har en rutin för hur man använder målbilderna i sina 
skogsbruksåtgärder 
H=Kommunen arbetar med att utveckla en rutin för hur man använder 
målbilderna i sina skogsbruksåtgärder 
P=Kommunen har beslutat att arbeta med att implementera målbilder i sina 
skogsbruksåtgärder 
E=kommunen arbetar inte med målbilder 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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SO6. Naturvårdande skötsel av skog  
a) Naturvårdande skötsel av biotopskydd och naturvårdsavtal 
b) Naturvårdande skötsel i frivilligt avsatt skog 

 

Huvudaktör för genomförandet 

a) Skogsstyrelsen 
b) Aktörer inom skogsbruket 

 

Berörda aktörer för genomförandet 

 

Berörda miljökvalitetsmål 

Levande skogar 

Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Levande skogar: 1. Förstärkt biologisk mångfald 

Ett rikt växt- och djurliv: 1. Ökat antal arter i vardagslandskapet 

  

Bakgrund och nuläge 

Skyddad skog kan kräva naturvårdande skötsel för att behålla de naturvärden som 
finns i området. Exempel på naturvårdande skötsel är borttagning av gran, 
frihuggning av skyddsvärda träd, naturvårdsbränning och skogsbete.  

Skogsstyrelsen genomförde 2018 en stor kartläggning av Sveriges biotopskydd och 
naturvårdsavtal och kunde då konstatera att behovet av naturvårdande skötsel är 
stort. I Västra Götalands län bedöms 74 procent av biotopskydd och områden med 
naturvårdsavtal vara i behov av någon typ av skötselinsats på kort eller lång sikt för 
att naturvärdena ska finnas kvar och utvecklas. 

Länk till rapporten finns här: 

Rapport 2021 5 Behov av naturvårdande skötsel i skogar med biotopskydd och 
naturvårdsavtal.pdf - 13,36 MB 

Även i frivilligt avsatta skogar kan naturvårdande skötsel vara viktigt för att bevara 
och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Skogsägare och 
andra aktörer inom skogsbruket har här en nyckelroll.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Genom att med olika åtgärder efterliknar tidigare hävd- och 
störningsregimer, som präglat våra skogar inom skyddade områden, kan 
naturvärden vi har skyddat också finnas kvar i framtiden. Det gäller såväl 
förekomster av enskilda hotade arter som speciella vegetationstyper. Effekt av 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021/rapport-2021-5-behov-av-naturvardande-skotsel-i-skogar-med-biotopskydd-och-naturvardsavtal.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021/rapport-2021-5-behov-av-naturvardande-skotsel-i-skogar-med-biotopskydd-och-naturvardsavtal.pdf
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åtgärden kan således bli god i de områden där åtgärderna utförs men relativt 
begränsad då det omfattar en liten del av den totala skogsarealen. 

Socialt: Markägares delaktighet kan öka i och med rådgivning som ger kunskap och 
uppmuntran till naturvårdande skötsel. Många gånger sammanfaller 
kulturmiljövårdande och naturvårdande skötselåtgärder, vilket också kan ge 
estetiskt och socialt attraktiva skogsmiljöer med rika upplevelsevärden.  

Ekonomiskt: Skötselåtgärder som främjar biologisk mångfald och grön infrastruktur 
har positiv effekt på ekosystemens funktioner och de naturresurser och 
ekosystemtjänster vi människor drar nytta av. Vår ekonomi och hela samhället 
bygger på naturens ekosystemtjänster.  
Åtgärden kan innebära kostnader förknippade med skötseln. Om man har ett bredare 
ekonomiskt synsätt så bör man som markägare väga in hur olika 
nyttigheter/tjänster som skogen producerar värderas (fler värden än virke). Värdet 
på de ekosystemtjänster som stärks kan ofta antas vara stort, både ur rekreations- 
och ekosystemperspektiv. 

Tidsplan 

2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

Kostnaden är svår att uppskatta då den beror på typ av skötsel samt hur stora 
arealer som omfattas av åtgärden. En skötselåtgärd blir även svårare och dyrare att 
utföra ju längre en igenväxning gått. Stora kostnadsbesparingar kan därför göras om 
naturvårdande skötsel sätts in tidigt, innan det gått så långt att det tydligt påverkat 
naturvärdena negativt.  

Skogsstyrelsen erbjuder rådgivning och ekonomiskt stöd inom stöden Skogens 
miljövärden som finansieras av EU:s landsbygdsprogram (LBP), samt stöd till natur- 
och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (NOKÅS). 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål  

Synergier finns med kulturmiljömålen, friluftsmålen och folkhälsomålen. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Finns kopplingar till Åtgärdsprogram för hotade arter och Regional handlingsplan för 
grön infrastruktur – Västra Götaland.  

Klimatanpassning 

Naturvårdande skötsel ger ett mer varierat skogslandskap och ökad biologisk 
mångfald. Variationen av biotoper och arter stärker ekosystemens motståndskraft 
och bidrar till att främja naturens förmåga att stå emot de negativa effekterna av 
klimatförändringarna. Ökat bevarande av fuktiga skogsmiljöer och återvätning av 
dikad torvmark minskar riskerna för skogsbrand i ett torrare klimat. Även ett större 
inslag av lövträd minskar riskerna för brand. En större trädslagsvariation i skogen 
sprider riskerna för insekts- och patogenangrepp och genom att undvika en alltför 
hög granandel motverkas risken för torkstress och stormfällning. 

UPPFÖLJNING 
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Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Skogsstyrelsen rapporterar vid programperiodens slut genomförda åtgärder i 
biotopskydd och naturvårdsavtal med skötselbehov: 
 
G = Arealen tecknade skötselavtal ska ha ökat med minst 20% jämfört med år 2020. 
 
Skogsstyrelsen sammanställer årligen trenden för andel biotopskydd och 
naturvårdsavtal med skötselbehov där åtgärder har genomförts. 
 
b) Åtagande aktörer inom skogsbruket ansvarar för att följa upp naturvårdande 
skötsel i frivilligt avsatt skog. 
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SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 
Följa upp de branschgemensamma riktlinjerna för hänsyn till övriga 
kulturhistoriska lämningar och fornlämningar samt diskutera arbetssätt för att 
minska skadorna. 

Huvudaktörer för genomförandet 
Länets aktörer som ingår i åtgärdsgruppen Levande skogar d.v.s.  Moelven 
skog, Naturskyddsföreningen, Skogssällskapet, Sveaskog, Sydved, Södra 
skogsägarna, LRF Väst och Vida skog, Stora Enso, Göteborgs stift, Skaraborgs 
stift, kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland och Skogsstyrelsen. 

Berörda aktörer för genomförandet 
Övriga skogsbruksföretag, privata skogsägare, kommuner samt övriga ideella 
föreningar och organisationer. 

Berörda miljökvalitetsmål 
Levande skogar 

Berörda globala mål 
11. Hållbara städer och samhällen 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Levande skogar 

2. Skydd av kulturmiljövärden  

Bakgrund och nuläge 

Kulturmiljöer i skogen skadas och påverkas ofta av skogsbruksåtgärder. 
Branschen har därför tagit fram gemensamma riktlinjer för hänsyn till övriga 
kulturhistoriska lämningar och fornlämningar med målet att minska skador 
vid olika åtgärder i skogen. Implementeringen av dessa riktlinjer påbörjades 
2016 inom åtgärdsgruppen Levande skogar (och övriga skogliga aktörer) och 
arbetet fortsätter löpande.  

För att underlätta för skogsbruket att ta lämplig hänsyn vid markberedning har 
åtgärdsgruppen Levande skogar tagit fram en checklista. Checklistan kan 
användas av markberedningsentreprenörer inför åtgärd och under arbetet i 
fält. Checklistan beslutades 2020 och ska nu börja användas i aktörernas 
verksamheter. 

Om riktlinjerna och den framtagna checklistan används i praktiken hos de som 
planerar och utför skogsavverkningar i skogsbranschen är det troligt att 
skadorna på övriga kulturhistoriska lämningar och fornlämningar kommer att 
minska betydligt. 

Branschgemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturlämningar i skogsbruket 

https://www.skogforsk.se/contentassets/78e7286c9b0e4983b5bf84a6124c7a47/riktlinjer-for-hansyn-till-forn--och-kulturmiljoer-2016.pdf
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Fornlämningar – Kulturmiljölagen 

Forn och kulturlämningar – ditt ansvar som markägare 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Måttlig till betydande, beroende på hur väl riktlinjerna efterlevs. 
Hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar och fornlämningar kan innebära 
en större variation i landskapet som kan bidra till att öka mångfalden av 
biotoper. 

Socialt: Bidra till förståelse av landskapets förändringar och vår historia. 
Övriga kulturhistoriska lämningar och fornlämningar kan öka skogens 
rekreationsvärden, bland annat för turism och jakt.  

Ekonomiskt: Varierar stort beroende på lämningarnas karaktär och klassning. 
Fornlämningar innebär större restriktioner i brukandet jämfört med övriga 
kulturhistoriska lämningar, eftersom det till varje fornlämning finns ett 
fornlämningsområde med samma lagskydd som själva fornlämningen. 
Lämningar som täcker stora ytor kräver generellt en noggrannare planering 
och större försiktighet vid åtgärder jämfört med lämningar som är 
punktobjekt. Risken att skada lämningarna är störst vid olika typer av 
markberedning som sker innan plantering. Ett tydliggörande här är att 
lämningarna ”mår bra” av att inte har skog på sig. Man bör alltså ta bort träd i 
och runt lämningarna och inte plantera på dem. Det betyder att man kan ta ut 
virket som står där och att man slipper kostnaden för plantering där. Den 
privatekonomiska effekten för markägare varierar alltså beroende på vilken 
typ av lämning det gäller. I vissa fall kan det vara möjligt att exempelvis 
rekreation och besöksnäring gynnas, och att detta eventuellt skulle kunna 
kompensera för detta. 

Tidsplan 
2022 - programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Ryms inom ordinarie verksamhet och varje aktör står för sina kostnader. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Mål som berörs: de statliga kulturmiljömålen, friluftsmålen. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder 

Klimatanpassning 
 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950
https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/forn--och-kulturlamningar/
http://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/vad-ar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/


 

81 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Rapportering från aktörerna sker inom åtgärdsgruppen Levande skogar. 

Skogsstyrelsen rapporterar årligen via Hänsynsuppföljning Kulturmiljö*: 
G= max 5 % av kända övriga kulturhistoriska lämningar** är skadade eller 
grovt skadade  
H= max 10 % av kända övriga kulturhistoriska lämningar är skadade eller 
grovt skadade 
P= max 20 % av kända övriga kulturhistoriska lämningar är skadade eller 
grovt skadade 
E= Samma skadeprocent eller högre än föregående år.  
 
G= 0 % av kända eller oupptäckta fornlämningar eller fornlämningsområden 
skadade*** 
 
*Hänsynsuppföljning kulturmiljö är en inventering som genomförs tre år efter 
avverkning för att se hur hänsyn tagits till fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar vid avverkning och föryngringsåtgärder.  
**Till kända övriga kulturhistoriska lämningar räknas de som finns 
registrerade i Kulturmiljöregistret (Riksantikvarieämbetets nationella databas 
över registrerade forn- och kulturlämningar) och objekt från Skog- och 
historiainventering. 
*** Alla fornlämningar, kända eller oupptäckta, omfattas av kulturmiljölagen. 
Detsamma gäller fornlämningsområdet. Det är förbjudet att utan tillstånd 
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada en fornlämning, Lag (1988:950).  
 
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 
a) Ökad kunskap och tillämpning om hyggesfritt skogsbruk bland skogliga 
aktörer genom att iordningställa demonstrationsobjekt, genomföra 
temautbildningar, informationsaktiviteter och objektsvis rådgivning i fält till 
olika målgrupper. 

b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka 
variationen i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på 
möjligheterna med alternativa brukningsformer.  

Huvudaktörer för genomförandet 
Skogsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 

Berörda aktörer för genomförandet 
Skogliga aktörer (a, b) 
Vid behov kan visst stöd fås av Skogsstyrelsen (b) 

Berörda miljökvalitetsmål 
Levande skogar  
Ett rikt växt- och djurliv 
God bebyggd miljö 

Berörda globala mål 
11. Hållbara städer och samhällen 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Ett rikt växt- och djurliv 

1. Ökat antal arter i vardagslandskapet 
Levande Skogar 

1. Förstärkt biologisk mångfald 
God bebyggd miljö 

5. Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark 

Bakgrund och nuläge 

Hyggesfritt skogsbruk med hänsyn till rekreations-, natur- och kulturvärden 
används idag i olika omfattning av kommuner. Andelen skogsmark där 
hyggesfritt skogsbruk bedrivs behöver öka och arbetet prioriteras där 
förutsättningar för detta finns. Kommuner kan med fördel vara föregångare 
och på detta sätt visa på alternativa brukningsformer. 

Skogsvårdslagstiftningen uppmuntrar till ett mer varierat skogsbruk och det 
finns relativt stora friheter för hur man får sköta skog. Men det finns 
restriktioner, bland annat ska man inte avverka så mycket att man inte tar 
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tillvara markens produktionsförmåga. Detta regleras i 5§ och 10§ i 
Skogsvårdslagen. Se ”Bilaga 1 – Virkesförrådsdiagram”. 

Länk till Skogsvårdslagen: 
https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/ 

Läs mer om hyggesfritt skogsbruk här: 

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-
skog/hyggesfritt-skogsbruk/ 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Stor effekt på både kort och längre sikt. Hyggesfritt skogsbruk 
kan ha stor betydelse för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Bland 
annat gynnas skogslevande fåglar, mossor, hänglavar och marksvampar. Ett 
mer stabilt ekosystem säkerställer även de ekosystemtjänster som skogen 
levererar.  
Andra positiva ekologiska effekter är att man genom att utnyttja den naturliga 
återväxten i beståndet får en automatisk ståndortsanpassning av trädslagen 
(rätt trädslag på rätt mark). Ett bevarat skogstäcke kan också vara ett sätt att 
bevara och utveckla ett kulturlandskap.  

Socialt: Åtgärden ökar möjligheten till rekreation genom ökad tillgänglighet då 
hyggesfritt skogsbruk ger mindre radikala ingrepp i naturen som kan försvåra 
möjligheten att gå i skogen under de första åren efter en avverkning. Detta är 
särskilt betydelsefullt i tätortsnära skogar med många besökare. Hyggesfritt 
skogsbruk gynnar marksvampar och bärris och därmed ett utnyttjande av 
skogen för svamp- och bärplockning. Ett hyggesfritt skogsbruk kan vara en 
fördel för de estetiska värdena då kalhyggen ofta uppfattas som oattraktiva av 
allmänheten. 

Ekonomiskt: Det pågår en ständig debatt om det hyggesfria skogsbrukets 
ekonomi. Forskare är inte heller överens i denna fråga. Utgångspunkten i dessa 
diskussioner är i de allra flesta fall att helt och hållet ersätta ett konventionellt 
trakthyggesbruk (kalhyggesbruk) med ett hyggesfritt skogsbruk. Ett första 
klargörande är att trakthyggesbruket i de flesta fall är mest lönsamt rent 
virkesekonomiskt, men att man även kan få en intäkt från hyggesfria åtgärder. 
Hyggesfritt skogsbruk innebär alltså inte per automatik en kostnad, men en 
mindre intäkt jämfört med trakthyggesbruk. Om man har ett bredare 
ekonomiskt synsätt så bör man som markägare väga in hur olika 
nyttigheter/tjänster som skogen producerar värderas (fler värden än virke). 
Om till exempel en grön boendemiljö har hög prioritet/högt värde så kan 
kalhyggen innebära att man förlorar stora samhällsekonomiska värden. 
Intäkten enbart från virket kan vara ganska liten i relation till en samlad 
kommunbudget. Värdet på de ekosystemtjänster som stärks kan ofta antas vara 
stort, både ur rekreations- och ekosystemperspektiv. På rätt plats och rätt 
utfört så kan det hyggesfria skogsbrukets sammanlagda vinster vara avsevärt 
större än trakthyggesbrukets. För att få en uppfattning om storleken bör en 
kartläggning för varje område göras, exempelvis baserat på rapporterna 
Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition (Skogsstyrelsen, 2021), 

https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-skog/hyggesfritt-skogsbruk/
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-skog/hyggesfritt-skogsbruk/
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Skogens ekosystemstjänster – status och påverkan (Skogsstyrelsen, 2017), 
Ekosystemtjänster i svenska skogar (IVL, 2014) och Guide till värdering av 
ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015).  

Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Ryms inom ordinarie verksamhet. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med folkhälsomålen, friluftsmål, regional utveckling. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Finns koppling till Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra 
Götaland, BK1- Skydda och utveckla tätorters grönområden.  

Klimatanpassning 
Klimatförändringarna förväntas ge, och ger till viss del redan, en 
ökad/intensivare nederbörd. Hyggesfritt skogsbruk är en alternativ 
brukningsmetod som eventuellt kan minska erosionsrisken på känsliga marker 
vid intensivare regn. Genom ett mer varierat skogsbruk kan skaderisken 
minskas för kommande stormar. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Skogsstyrelsen rapporterar årligen antal deltagare i olika aktiviteter 
inom hyggesfritt skogsbruk: 

G= över 300 deltagare för hela programperioden 

H= 160–299 deltagare för hela programperioden 

P= under 160 deltagare för hela programperioden 

E= inga åtgärder har genomförts 

 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet, såsom en 
redovisning av vilka mål som har uppnåtts i form av antal rådgivningar, antal 
demonstrationsobjekt och antal deltagare i informationsaktiviteter. Viktigt att 
lyfta hur man nått olika målgrupper i redovisningen. 
 

b) Kommunerna rapporterar årligen om de bedriver hyggesfritt skogsbruk 
och i så fall på hur många hektar: 

G= Kommunen bedriver hyggesfritt skogsbruk på flera områden 
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H= Kommunen bedriver hyggesfritt skogsbruk på minst ett område eller har 
påbörjat arbete för hyggesfritt skogsbruk 
P= Kommunen har tagit beslut om att tillämpa hyggesfritt skogsbruk 
E= Kommunen bedriver inget hyggesfritt skogsbruk  

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark 
Syftet med åtgärden är att säkerställa möjligheterna för regional 
livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster samt bevarad 
kulturlandskapsbild genom att: 

a) Driva ett nätverk i samverkan med intresserade kommuner för att ta 
fram gemensamma riktlinjer för att tillämpa 3 kap 4 § miljöbalken för 
att hushålla med jordbruksmark. Nätverket utbyter erfarenheter om att 
hantera målkonflikter och prioriteringar för användning av 
jordbruksmark på ett långsiktigt hållbart sätt. 
 

b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala 
beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

Huvudaktör för genomförandet 
Länsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 

Berörda aktörer för genomförandet 
Kommunerna som deltar i nätverket (a) 

Berörda miljökvalitetsmål 
Ett rikt odlingslandskap 
God bebyggd miljö 
Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 
2. Ingen hunger 
11. Hållbara städer och samhällen 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
 

Bakgrund och nuläge 

Jordbruksmark tas ur produktion och exploateras kontinuerligt, vilket till viss 
del är oundvikligt. För att även i framtiden kunna producera livsmedel samt 
andra ekosystemtjänster som är beroende av mark som sköts med bete eller 
slåtter, behöver jordbruksmark värderas högre i den fysiska planeringen. 
Bevarad jordbruksmark är även betydelsefull för kulturlandskapsbilden. 

Det finns lagstöd i 3 kap 4 § miljöbalken för att skydda och prioritera det 
nationella intresset jordbruksmark, det vill säga både åker och betesmark. 
Länsstyrelsen kan ge synpunkter och vägledning, men kommunerna beslutar 
själv om markanvändningen. Kommunerna måste förstå och tillämpa lagen 
enligt tidigare domar och enligt lagens intentioner så som de beskrivs i 
propositionerna till lagen. Det kan bland annat handla om att redan i 
översiktsplaneringen visa en utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken i de fall 
jordbruksmark föreslås tas i anspråk för byggnation. Där ska kommunen 
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bedöma om jordbruksmarken är brukningsvärd. Kommunerna behöver 
tydligare motivera varför den nya markanvändningen är ett väsentligt 
samhällsintresse och därefter redovisa en fullständig lokaliseringsutredning 
med flera alternativa markområden inom tillräckligt stort geografiskt område. 
Det finns många domar från de senaste åren som ger vägledning i 
tillämpningen av 3 kap 4 § miljöbalken. 

Förväntad effekt av åtgärden 

En högre värdering av jordbruksmark ökar möjligheterna att säkerställa 
framtida livsmedelsförsörjning samt bibehålla en biologisk mångfald. Kunskap 
och erfarenhetsutbyte kring svåra avvägningar ökar. Kommunerna kan lättare 
fatta långsiktigt bra beslut och motivera dem. 

Miljömässigt: Måttlig effekt på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Möjliggör ett framåtriktat och konstruktivt arbetssätt som bidrar till att nå 
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap med flera mål. Jordbruksmark har 
potential att lagra in kol vilket kan vara ett viktigt bidrag i arbetet med att 
minska mängden koldioxid i atmosfären. 

Socialt: I stadsnära lägen har jordbruksmarken stort värde för odlingsintresse 
och rekreation vilket ger många positiva effekter. Ett öppet brukat landskap 
visar på ett positivt och pedagogiskt sätt både historia och framtid, hur mat 
produceras och hur viktig balansen i ekosystemen är. 

Ekonomiskt: Bevarande av jordbruksmark är avgörande för en ökad eller 
bibehållen livsmedelsproduktion som är en viktig del i den svenska 
livsmedelsstrategin.  

Tidsplan 
2022-programperioden ut  

Kostnad och finansiering 
<100 000 kr, delvis inom befintlig verksamhet. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Exempel på mål som berörs: folkhälsomålen, (rekreation) barnperspektivet, 
(kunskap om matens ursprung och natur) friluftsmål, regional utveckling, 
(landsbygdsföretagare och livsmedelsproduktion) transportpolitiska målen 
(lokal mat och arbetstillfällen på orten) kulturmiljömålen. 

En grundläggande problematik finns mellan exploatering av mark för vägar, 
bostäder och näringsliv kontra bevarande av biologisk mångfald men också 
rekreation och matproduktion. Både regional och lokal tillväxt gynnas av alla 
dessa faktorer, men avvägningar och prioriteringar blir komplexa.  

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplar till Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Fokusområde 2 
Klimatsmart och hälsosam mat, satsning 2.2 Främja hållbart lantbruk. 
Livsmedelsstrategin. 
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Klimatanpassning 
Det förändrade klimatet kommer att påverka matproduktionen genom 
exempelvis torka och ökad nederbörd. Att behålla jordbruksmark för 
livsmedelsproduktion är av stor betydelse för att kunna anpassa oss till 
förändrade förutsättningar. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Länsstyrelsen rapporterar årligen hur många kommuner som deltar i 
nätverksträffar:  

G= 40 – 49  
H= 30 – 39 
P= 1 – 29 
E= Ej påbörjad 

b) Kommuner rapporterar årligen huruvida utredning om jordbruksmark 
finns med i beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov, 
där jordbruksmark berörs: 

G= Utredning finns i översiktsplan och i alla övriga ärenden 
H= Utredning finns i översiktsplan eller i alla övriga ärenden 
P= Utredning finns i vissa fall 
E= Utredning saknas  

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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SO10. Främja ett miljöanpassat lantbruk 
Genomföra miljörådgivning inom landsbygdsprogrammet till lantbruks och 
trädgårdsföretag, i huvudsak inom projektet Greppa Näringen. Fokus är 
exempelvis markbördighet, energi- och klimatfrågor, klimatanpassning, 
växtnäringsutnyttjande, biologisk mångfald och hållbart användande av 
växtskyddsmedel.  

Huvudaktör för genomförandet 
Länsstyrelsen  

Berörda aktörer för genomförandet 
Upphandlade rådgivningsaktörer 
Lantbrukare 
Trädgårdsföretag 
Jordbruksverket 
LRF med flera via styrgruppen för Greppa Näringen 
Ideella organisationer 

Berörda miljökvalitetsmål 
Minskad klimatpåverkan 
Giftfri miljö 
Ingen övergödning 
Ett rikt odlingslandskap 
Levande sjöar och vattendrag 
Hav i balans samt en levande kust och skärgård 

Berörda globala mål 
2. Ingen hunger 
3. Hälsa och välbefinnande 
6. Rent vatten och sanitet 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Ingen övergödning 

2. Minskade utsläpp av ammoniak 
3. Minskad transport av näringsämnen i vattendrag  

Ett rikt växt- och djurliv 
3. God miljö för pollinerare 

Giftfri miljö 
1. Minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten 
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Bakgrund och nuläge 

I många år har kostnadsfri miljörådgivning erbjudits lantbrukare som har mer 
än 50 hektar åker eller mer än 25 djurenheter (motsvarande cirka 20 vuxna nöt 
och 10 ungdjur). Arbetet med Greppa Näringen är ett nationellt prioriterat 
projekt som drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna 
samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Syftet är att minska 
lantbrukets negativa miljöpåverkan på frivillig väg och med en praktisk och 
ekonomisk förankring. Arbetet bedrivs inom växtnäring, växtskydd samt energi 
och klimat. Även rådgivning om biologisk mångfald till gårdar i slättbygd samt 
miljörådgivning till hästföretagare erbjuds. Både rådgivning, 
grupprådgivningar och kurser genomförs, främst av upphandlade aktörer men 
även av Länsstyrelsen. Rådgivningen genomförs i vissa definierade moduler 
utifrån en rådgivningsplan som omfattar tre till fem rådgivningar under tre till 
fem år.  

Lantbruk som företeelse påverkar miljön vi lever i. Samtidigt krävs ett 
livskraftigt företagande på landsbygden för många natur- och kulturvärden. 
Påverkan regleras med lagar, men en helt godkänd och laglig insats kan få en 
negativ effekt vid fel tillfälle. Ofta är förhållningssätt och rätt åtgärd vid rätt 
tillfälle viktigare och kan inte lagstiftas. Det berör både växtnäringsläckage, 
rester av växtskyddsmedel och biologisk mångfald.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Arbete med att effektivisera hantering av växtnäring och 
växtskydd bedöms ha måttlig till stor effekt och är nödvändigt för att öka och 
utveckla miljöhänsyn. 

Socialt: Nya kunskaper och återkoppling på de insatser man har genomfört ökar 
intresset för att bedriva ett effektivt företag med hög miljöhänsyn. Möten och 
aktiviteter spelar en stor social roll såväl som positiv miljöhänsyn, skydd av 
naturvärden och utveckling av kulturvärden.  

Ekonomiskt: Miljöanpassning i lantbruksföretag handlar nästan alltid om att 
öka effektivitet och lönsamhet, på kort eller lång sikt. Framförhållning och 
information förbättrar förutsättningarna för ekonomisk hållbarhet. Även 
ekosystemtjänster relaterade till biologisk mångfald bör stödjas av åtgärden, 
vilket i exempelvis fallet med pollinerare kan leda till högre produktion av 
odlade grödor. 

Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Länsstyrelsen söker projektfinansiering från landsbygdsprogrammet. 
Finansiering finns till 2023. Nytt landsbygdsprogram kommer från 2023.  

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
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Rådgivning inom Greppa Näringen bidrar till att Sverige uppfyller 
Nitratdirektivet. Greppa Näringen spelar en viktig roll även för 
livsmedelsstrategin. Mål för produktion kan ibland ställas mot biologisk 
mångfald och kulturvärden. Det behövs en förståelse för komplexa frågor och 
sammanvägningar.  

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, Klimat 2030 – satsningen Hållbart 
lantbruk  

Klimatanpassning 
Flera delar av Greppa Näringens verksamhet syftar till att hitta klimatsmarta 
lösningar, till exempel för djurhållning. I det ligger också att anpassa 
produktionen till förändrat klimat, nya skadegörare, förändrade 
markförhållanden och ändrade nederbördsmönster.  

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Länsstyrelsen rapporterar årligen antalet rådgivningar ⃰ inom Greppa näringen: 

             G = 1501–1800 rådgivningar genomförda  
             H = 900 – 1500 rådgivningar genomförda 
             P = 1 – 899 rådgivningar genomförda 
             E = Inte påbörjad 

 
 ⃰ avser både Länsstyrelsens egna och upphandlade rådgivningar 
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SO11. Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet 
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med 
rådgivning till olika landsbygdsaktörer för att stärka biologisk mångfald, 
kulturvärden och naturvårdande åtgärder i odlingslandskapet. Rådgivning, 
kursverksamhet, inventeringar och andra projekt ingår. 

Huvudaktör för genomförandet 
Länsstyrelsen 

Berörda aktörer för genomförandet 
Upphandlade aktörer 
Lantbrukare 
Markägare 
Ideella organisationer 
Västra Götalandsregionen 

Berörda miljökvalitetsmål 
Myllrande våtmarker  
Ett rikt odlingslandskap 
Ett rikt växt- och djurliv 
Levande sjöar och vattendrag 

Berörda globala mål 
6. Rent vatten och sanitet 
11. Hållbara städer och samhällen 
13. Begränsa klimatförändringarna 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Ett rikt odlingslandskap 

1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker 
2. Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper 

Ett rikt växt- och djurliv 
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet 
2. God miljö för pollinerare 

Myllrande våtmarker 
3. Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald  

Bakgrund och nuläge 

Förlusten av biologisk mångfald är ett av våra allvarligaste miljöproblem. I 
Sverige är många artrika miljöer beroende av skötsel som bete eller slåtter vid 
rätt tidpunkt. För att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap är det 
därför av största vikt att dessa marker inte bara sköts kontinuerligt utan också 
på rätt sätt. Lantbruksföretagare med kunskap om skötselåtgärders effekt på 
biologisk mångfald är viktiga. 
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Inom landsbygdsprogrammet finns idag förutom arealbaserade 
miljöersättningar också åtgärder för kompetensutveckling och samverkan. 
Länsstyrelsen ansvarar för flera projekt som bidrar till att främja natur- och 
kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Projekt kan drivas i samverkan med 
andra aktörer och med andra medel, t.ex. Västra Götalandsregionen och SLU 
Skara. Rådgivning och kurser drivs med målet att kombinera kunskap om höga 
naturvärden med den skötsel som krävs för att behålla eller utveckla 
naturvärdena. Det finns möjlighet att rikta sig till särskilda miljöer, 
kulturvärden eller olika grupper av företagare. Det finns också inventeringar 
och GIS-analyser som utgör ett underlag för åtgärden.  

Det är viktigt att öka andra aktörers kännedom om aktiviteter och möjligheter 
inom projekten. Genom att åtgärden samordnas med inventeringar av ängs- 
och betesmarker samt andra forum och projekt som syftar till att stärka 
biologisk mångfald och kulturvärden får vi synergieffekter och fler nås. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Måttlig effekt, lokalt stor. Med kunskap om vilka åtgärder som 
behövs kan verksamhetsutövare göra rätt insats för exempelvis lokal flora eller 
kulturspår som fornlämningar och stenmurar men även för kultur- och 
odlingslandskapet som helhet. Det behövs kunskap om betesdrift och 
djurhållning som ofta är en förutsättning för att hävda marker. Exempelvis kan 
begränsningar i tillskottsutfodring på vissa marker behövas, medan hårt 
betestryck vid fel tid på säsongen kan skada fornlämningar och minska antalet 
arter. Det finns stor potential att ställa om mindre produktiv åkermark till 
ängsvallar där skötselåtgärderna ökar den biologiska mångfalden på sikt. Även 
skötselåtgärder längs fältkanter kan förbättra den gröna infrastrukturen i 
landskapet.  

Socialt: Måttlig effekt, lokalt stor. Möten med rådgivare och andra företagare 
med liknande problem gör stor skillnad. Att se möjligheter att förvalta och 
utveckla markens värde ger bättre beslutsunderlag i företagandet. Mervärden i 
landskapsbilden och grannars uppskattning kan vara viktiga delar som stärker 
enskilda företag och intresseföreningar. 

Ekonomiskt: Måttlig effekt, lokalt stor. Betesmark ger foder för växtätare, 
möjliggör biologisk mångfald och synliggör kulturvärden. Kan företagaren 
utnyttja betesmarkerna i produktionen på ett bra sätt är det en viktig resurs. 
För det krävs erfarenhet och kunskap som åtgärden kan erbjuda. Då kan 
åkermark användas till annan livsmedelsproduktion, till exempel spannmål 
och grönsaker med en bättre totalekonomi som resultat. Dessutom finns 
miljöersättningar för skötsel av naturbetesmark som kan bidra till en 
ekonomisk stabilitet. Flera verksamheter kan dra nytta av främjade natur- och 
kulturvärden, till exempel besöksnäring och det kan bidra till bredare ekonomi 
på landsbygden. Den specifika värderingen av åtgärden behöver göras lokalt 
med fokus på den enskilda gårdens värden och förmågor. Givet att åtgärden är 
framgångsrik bör också samhällsekonomiska värden uppstå till följd av stärkt 
biologisk mångfald, bevarade kulturvärden och ökade rekreationsmöjligheter. 
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Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Länsstyrelsen söker projektfinansiering från landsbygdsprogrammet. 
Finansiering finns till 2023. Nytt landsbygdsprogram kommer från 2023. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med folkhälsomålen, friluftsmål, regional utveckling och 
kulturmiljömålen finns. 
Målkonflikter kan finnas mellan natur/kulturvård och 
produktion/exploatering. Det är mycket viktigt att balansera betydelsefulla 
intressen som står emot varandra, och ta med kunskap om biologiska värden, 
spridningskorridorer med mera i beslutsunderlaget. Med god planering ökar 
möjligheten att värdefulla marker bevaras eller sköts på lämpligt sätt i 
lantbruksverksamheten. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra Götaland, 
Åtgärdsprogram för hotade arter, Regional handlingsplan för 
landsbygdsprogrammet.  

Klimatanpassning 
I ett förändrat klimat ändras artsammansättningen i betesmarkerna samtidigt 
som driften behöver anpassas efter ändrade möjligheter att ha djur ute och 
annat. Kunskap och erfarenhetsutbyte behövs för att lösa nya problem. I 
inventeringar och uppföljningar ser vi hur skötselmetoder fungerar och hur 
landskapet förändras. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Länsstyrelsen följer årligen upp antal rådgivningar och aktiviteter ⃰ 
 
G = 401 - 800 rådgivningar 
H = 201 - 400 rådgivningar  
P = 1 - 200 rådgivningar  
E = Inga aktiviteter finns redovisade 

⃰ inkluderar egna och upphandlade  
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SO12. Använda framtagna dialogverktyg om markanvändning 
Sprida och tillämpa processinriktade arbetsverktyg för att arbeta med 
markanvändning med fokus på helhetsperspektiv, biologisk mångfald, grön 
infrastruktur och kulturmiljövärden. 
 
a) Använda naturbruksplaner som verktyg för naturbruksdialog 
b) Använda samverkansmodell från BIOGOV för att stärka biologisk mångfald 
och grön infrastruktur i landskap 

Huvudaktör för genomförandet 
Länsstyrelsen  

Berörda aktörer i genomförandet 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
SLU 
LRF 
Markägare 
Ideella organisationer 
Universitet/högskolor 

Berörda miljökvalitetsmål 
Ett rikt odlingslandskap 
Levande skogar  
Ett rikt växt- och djurliv 
Myllrande våtmarker 

Berörda globala mål 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Ett rikt odlingslandskap 

1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker 
2. Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper 

Ett rikt växt- och djurliv 
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet 

Myllrande våtmarker 
1. Hållbar markanvändning vid våtmarker  

Levande skogar 
1. Förstärkt biologisk mångfald 

Bakgrund och nuläge 

Förlusten av biologisk mångfald är ett problem där mycket behöver göras bara 
för att vända trenden. Att vända trenden är helt avgörande för att nå flera 
miljökvalitetsmål såväl som ett hållbart samhälle. Det finns insatser och 
finansiering (om än inte tillräcklig) för områdesskydd, arbete med hotade arter 
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och skötselersättningar. Det finns också ett allmänt intresse och engagemang. 
Vi ser att det saknas en helhetsbild som skulle öka effektiviteten och effekten 
av de olika insatser som finns. Det är viktig med uppdaterat 
kulturmiljöunderlag för hela landskapet, som del i att skapa helhetsbilden. Vi 
ser också att vi behöver hitta arbetssätt för att underlätta konstruktiva samtal 
mellan olika aktörer, som underlättar att sprida kunskap och ta tillvara 
intresse samt att hitta ”rätt” finansiering för åtgärder som samtalen mynnar ut 
i. För detta behövs konkreta verktyg. Det finns flera olika verktyg för att jobba 
på landskapsnivå, två av dessa är:  
 
A. Naturbruksplan – verktyg för Naturbruksdialog 
 
B. Samverkan i landskap för att stärka biologisk mångfald och grön 
infrastruktur enligt modell utvecklad i projekt BIOGOV 
 
Flera aktörer och större markområden kan få en utveckling/handlingsplan 
utifrån natur- och kulturvärden, samarbete och företagande. Modellerna tar 
tillvara deltagarnas intresse och omfattar vid behov all markanvändning och 
alla former av samarbete som behövs för att nå gemensamma mål. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Förbättrad markanvändning och bättre helhetssyn på så stor 
areal som möjligt kan gynna biologisk mångfald. Genom att gemensamt 
genomföra bra insatser på rätt platser i landskapet kan förståelsen och 
acceptansen för naturvård i lokalsamhället öka. Insatsen förväntas få måttlig 
effekt regionalt, men stor effekt lokalt. Åtgärder som genomförs i samverkan 
tenderar att fungera mer långsiktigt och många värden i landskapet är 
beroende av långsiktighet.  

Socialt: Insatsen förväntas stärka den sociala hållbarheten genom olika 
gruppers medverkan och delaktighet, samt tillit och transparens till processen. 
Processen måste i sig vara socialt värdefull för att fungera. Det skapar lokala 
nätverk där personer kan hjälpa varandra och strukturerat hantera 
meningsskiljaktigheter. Även jämlikhetsaspekter ingår då de är avgörande för 
att grupper och samarbeten ska fungera. Insatsen förväntas få måttlig effekt 
regionalt, men stor effekt lokalt.  

Ekonomiskt: Produktionsförutsättningar är ofta en begränsande faktor på 
landsbygden. Verktygen underlättar dialog om alternativa sätt att bruka 
marken och därigenom möjliggöra alternativa intäktskällor, exempelvis från 
naturvårdsinriktad livsmedelsproduktion, friluftsliv och turism. Vilket kan ge 
bättre förutsättningar för ekonomisk hållbarhet. Insatsen förväntas få måttlig 
effekt regionalt, men stor effekt lokalt.   

Tidsplan 
2022-programperioden ut 
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Kostnad och finansiering 
Åtgärderna ryms inte inom ordinarie verksamhet. Särskilda projektmedel har 
erhållits fram till halvårsskiftet 2022 för modell A inom projektet Skötsel av 
ängs- och betesmark och fram till maj 2022 inom projektet Interreg Europe 
projektet BIOGOV för modell B. Den fortsatta tillämpningen av dialogverktygen 
behöver annan finansiering. Ett grundläggande problem är att medel för att 
genomföra åtgärder i de olika samverkansgrupperna ofta saknas eller är 
otillräckliga. För det behövs också finansiering för att få effekt i landskapet. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med folkhälsomålen, friluftsmål, regional utveckling, 
kulturmiljömålen. 
Målkonflikter finns mellan dessa mål. Förhoppningen med dialogverktygen är 
att minska målkonflikterna (identifiera synergier mellan olika intressen) och 
öka möjligheten till lösningar som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen.   

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplingar till Åtgärdsprogram för hotade arter och Regional handlingsplan för 
grön infrastruktur – Västra Götaland.  

Klimatanpassning 
I ett förändrat klimat kan det finnas ett ökat behov av regional och lokal 
livsmedelsproduktion. Vi ser också ett behov av att öka produktionen på rätt 
sätt för att behålla och utveckla biologisk mångfald. Där blir verktyg och 
processer för att hitta nya lösningar och samarbeten väldigt viktiga. Inom 
projektet Kulturarv och klimatförändringar finns kunskap om hur medveten 
markanvändningsstrategi och åtgärder som görs i landskapet kan minimera 
risker orsakade av klimatförändringar även för skydd av viktiga kulturvärden. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Naturbruksplan – verktyg för naturbruksdialog. Länsstyrelsen rapporterar 
årligen: 

 
G= Dialogverktyget Naturbruksplan är ett etablerat verktyg, såväl 
regionalt som nationellt. Erfarenheter dokumenterade i form av 
metodhandledning och utbildningspaket. Minst 5 000 hektar planlagd 
totalt. 
H= Dialogverktyget Naturbruksplan används av flera regionala aktörer. 
Minst 2 500 hektar planlagd totalt. 
P= Dialogverktyget Naturbruksplan testad i samverkan med 
pilotgrupper. Minst 1 000 hektar planlagd totalt. 
E= Åtgärden ej påbörjad. 
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b) Samverkan i landskap för att stärka biologisk mångfald och grön 
infrastruktur enligt modell utvecklas i projekt BIOGOV. Länsstyrelsen 
rapporterar i vilken mån samverkansmodellen tillämpats regionalt: 
 

G= Samverkansmodellen används av 2 eller fler regionala aktörer 
H=Samverkansmodellen har spridits till Naturvårdsverket för vidare 

implementering nationellt 
P= Samverkansmodellen utvecklas i samverkan med 1 pilotgrupp 
E= Åtgärden är ej påbörjad 

 
Länsstyrelsen bedömer effekten av åtgärden dels genom att följa arealen 
betesmark i miljömålsbedömningarna som tidigare, dels utifrån information 
om var dialogverktyget används geografiskt. Då processen skapar mycket 
information och varje grupp har en egen uppföljning med planerade och 
genomförda åtgärder och förändringar kan mer uppföljning inhämtas. För 
detta måste processledande aktör ansvara oavsett om det är Länsstyrelsen 
eller någon annan. 
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SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp  
Öka mängden naturbeteskött i offentliga inköp för att gynna naturbetesmarker.  

Huvudaktör för genomförandet 

Kommunerna, Västra Götalandsregionen 

Berörda aktörer för genomförandet 

Berörda miljökvalitetsmål 

Ett rikt odlingslandskap 

Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Ett rikt odlingslandskap. 1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker. 2. 
Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper. 

Ett rikt växt- och djurliv. 1. Ökat antal arter i vardagslandskapet  

Bakgrund och nuläge 

Många arter påverkas negativt av igenväxning av tidigare öppna marker och hotade 
arter i odlingslandskapet visar en negativ trend. Ökad areal naturbetesmarker 
behövs för att nå miljömålen Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och 
djurliv. Det naturbeteskött som produceras i Sverige ger mat och biologisk 
mångfald på samma gång. En större andel svensk produktion på naturbetesmark 
bidrar till flera miljömål. Det behövs en större medvetenhet kring hur våra matval 
påverkar odlingslandskapet. Att utbilda kostchefer i vikten av att upphandla 
närproducerat naturbeteskött för att nå övergripande samhällsmål kan vara ett sätt 
att förankra åtgärden. Andra sätt kan vara att köpa hela djur för att underlätta för 
små producenter att delta i upphandlingar och ställa krav om gårdsbesök i 
upphandling. 

Vad som avses med naturbeteskött definieras i hållbarhetskriterierna på 
upphandlingsmyndigheten: 

Hållbarhetskrav för Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - nötkött | 
Upphandlingsmyndigheten 

 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/livsmedel-och-maltidstjanster/kott/notkott/naturbeteskott---betesdrift-pa-naturbetesmark---notkott/spjutspetsniva
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/livsmedel-och-maltidstjanster/kott/notkott/naturbeteskott---betesdrift-pa-naturbetesmark---notkott/spjutspetsniva
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Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Ökad areal naturbetesmarker bedöms ha en god effekt på biologisk 
mångfald. Naturbetesmarker har ofta höga naturvärden och är en naturtyp som har 
minskat sett i ett längre perspektiv. 

Socialt: Åtgärden kan stötta mindre producenter och på så vis bidra även till social 
hållbarhet. Att markerna hålls öppna genom bete är en viktig del av ett 
kulturlandskap som många finner tilltalande.   

Ekonomiskt: Ökad mängd lokalproducerat naturbeteskött i livsmedelsavtal berikar 
näringslivet i länet och kan leda till att fler lokala producenter ser möjligheterna 
att bli leverantörer till offentlig sektor. Om fler djur släpps på naturbetesmarker så 
kan ytor frigöras för odling på åkermark. 

 

Tidsplan 

2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

Kostnaderna finansieras inom ordinarie verksamhet.   

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Om åtgärden kan leda till ökade inköp av lokalt producerat naturbeteskött bidrar 
till det till måluppfyllelsen länets livsmedelsstrategi.    

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

BK5 – Främja ekologisk livsmedelskonsumtion, Åtgärdsprogram för hotade arter, 
Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra Götaland.  

Klimatanpassning 

Att hålla naturbetesmarker öppna med betande djur förhindrar igenväxning av sly 
och buskar och kan därmed minska brandrisken i markerna.  

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

 

Aktörerna rapporterar årligen: 

Hur många kilo svenskt producerat naturbeteskött som har köpts in under året.  
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Länsstyrelsen sammanställer årligen: 

Trend för mängden inköpt svenskt naturbeteskött. 
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SO14. Främja ekologisk produktion 
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med 
rådgivning och kurser till lantbruks- och trädgårdsföretag. Syftet är att öka 
arealen ekologiskt certifierad åkermark, antalet ekologiska företag och 
vidareutveckla befintliga ekologiska producenter. 

Huvudaktör för genomförandet 
Länsstyrelsen  

Berörda aktörer för genomförandet 
Lantbrukare 
Trädgårdsföretag  
Upphandlade rådgivningsaktörer 
LRF 
Ekologiska lantbrukarna 
Västra Götalandsregionen 
Jordbruksverket 

Berörda miljökvalitetsmål 
Giftfri miljö 
Ett rikt odlingslandskap 
Ett rikt växt- och djurliv 
Levande sjöar och vattendrag 

Berörda globala mål 
2. Ingen hunger 
3. Hälsa och välbefinnande 
6. Rent vatten och sanitet 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 
 

Berörda regionala tilläggsmål 
Ett rikt odlingslandskap 

3. Ökad andel ekologisk produktion 
Giftfri miljö 

3. Ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn 
Ett rikt växt- och djurliv 

1. Ökat antal arter i vardagslandskapet 
3. God miljö för pollinerare 

Bakgrund och nuläge 

Marknaden för ekologiska livsmedel har stagnerat. Främst inom 
dagligvaruhandeln, som i stället har valt att fokusera mer på lokalt och 
svenskt. Ökade insatser behövs för att lyfta fram mervärden med ekologiska 
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livsmedel och ekologisk produktion. Detta kommer att göra inom regeringens 
särskilda åtgärdsprogram för ekologisk produktion och konsumtion. 
 
Vi har ett landsbygdsprogram som betalar ut ersättning för både omläggning 
och ekologisk produktion. Detta ger förutsättningar för lönsamhet och 
konkurrenskraft för dessa företag, vilket är en grundläggande förutsättning för 
att nå målet Ett rikt odlingslandskap. Det finns dessutom pengar inom 
landsbygdsprogrammet för kompetensutveckling och omläggningsrådgivning 
där Länsstyrelsen är ansvarig för att upphandla och driva verksamheten. Den 
här åtgärden är en sammanställning över den verksamheten. Dessutom har vi i 
samarbete med Västra Götalandsregionen möjlighet att arbeta med 
branschorganisationen Ekologiska Lantbrukarna och LRF för att titta på 
marknadsanalyser och proaktivt arbeta för större volymer ekologisk spannmål 
och nötkött.  

Förutom ökad biologisk mångfald, framför allt i slättbygd, och ökad 
konkurrenskraft på EU:s fria marknad, minskar växtskyddsanvändningen om 
mer mark odlas ekologiskt. Det skonar miljön och minskar risken för resthalter 
i livsmedel samt minskar risken för sprutföraren att exponeras för skadliga 
ämnen. Studier har visat att det i medeltal finns 30 procent fler arter av 
växter, insekter och andra djur i fält med ekologisk odling jämfört med 
konventionell odling även om variationen i studierna är stora. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Odling utan växtskyddsmedel och mineralgödselmedel minskar 
halterna av växtskyddsmedel i våra ytvatten och ökar mångfalden och 
mängden av pollinerare och andra nyttoinsekter. En mer varierad växtföljd ger 
större variation i odlingslandskapet. Mycket av odlingstekniken som tagits 
fram av ekologiska producenter går att utnyttja i konventionell produktion 
vilket ger en mindre negativ miljöpåverkan även hos dessa företag. Insatser för 
att fler ska producera ekologisk mat ger ökad biologisk mångfald och minskar 
miljöpåverkan, och bidrar till att nå Ett rikt odlingslandskap. 

Socialt: En förbättrad arbetsmiljö ger en större social trygghet. Även en bättre 
lönsamhet ger en större trygghet och ofta möjlighet att anställa andra 
personer. Vi ser en något större andel kvinnliga företagare inom eko jämfört 
med konventionell produktion, särskilt inom trädgårdssektorn. Ett stöd i form 
av kurser och rådgivning ger många sociala fördelar såsom nätverk och 
återkoppling. Det ger en direktkontakt med en rådgivare och är ofta en bra 
plattform för samarbeten mellan olika företag. Det är en betydande faktor i en 
bransch med övervägande ensamföretagare. Som effekt av en ökad ekologisk 
odling kan effekten på folkhälsan vara positiv.  

Ekonomiskt: Kunskap och erfarenhetsutbyte inom rådgivningsverksamheten är 
en förutsättning för att företagaren ska kunna göra rätt prioriteringar och 
därmed även få en ekonomisk hållbarhet. 

Tidsplan 
2022-programperioden ut 
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Kostnad och finansiering 
Finansiering är klar via jordbrukspolitiken för att göra betydande insatser. 
Regional tilldelning från jordbrukspolitiken fram till 2023 är över 11 miljoner 
kr. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Exempel på mål som berörs: folkhälsomålen, jämställdhets- och jämlikhetsmål, 
regional utveckling. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplar till åtgärd BK5 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion samt till 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Fokusområde 2 Klimatsmart och 
hälsosam mat och satsningen 2.2 Främja hållbart lantbruk. 

Klimatanpassning 
I ett förändrat klimat behöver vi utveckla produktionsmetoder. Vi kan också 
förvänta oss fler och nya skadegörare och ogräs. Därför behövs mer kunskap 
kring det. Vi har färre insatsmedel att lita till med en ökad befolkning och 
större områden med kraftig torka, därför behövs utveckling av ekologiska 
metoder och mer kretsloppsbaserad produktion. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Länsstyrelsen rapporterar årligen: 
G= Mark som är certifierad eller anmäld till omställning har ökat till ca 
138 000 hektar eller 30 % 
H= Mark som är certifierad eller anmäld till omställning har ökat till ca 
106 300 hektar 
P= Mark som är certifierad eller anmäld till omställning har ökat till ca 
100 000 hektar 
E= Det finns ingen ny mark anmäld till omställning. 
 
För att nå målet om 30 % ekologisk åkermark år 2030 behöver arealen årligen 
öka med ca 2 100 hektar (2021 till 2030). Det innebär ca 25 omlagda gårdar 
varje år. 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet såsom 
genomförda kurser och rådgivningsinsatser i antal och antal deltagare samt 
hur väl man har nått ut till olika målgrupper. Även arealen 
miljöersättningsåtagande kan redovisas. 
 
Länsstyrelsen bedömer effekten av åtgärden genom tilläggsmålet Ökad andel 
ekologisk produktion, och den årliga bedömningen av miljömålen. 
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SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd 
Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd, i första hand i 
värdetrakter för skyddsvärda träd, men även i hela landskapet och i den 
bebyggda miljön genom att: 

a) genomföra kurser i skötsel av skyddsvärda träd 

b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

Huvudaktör för genomförandet 
Länsstyrelsen (a-b) 
Kommunerna (b) 

Berörda aktörer för genomförandet 
Svenska kyrkan (b) 
Skogsstyrelsen (b) 
Markägare (b) 

Berörda miljökvalitetsmål 
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 
God bebyggd miljö  
Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 
11. Hållbara städer och samhällen 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Ett rikt växt- och djurliv 

1. Ökat antal arter i vardagslandskapet 
3. Ökad kunskap om skyddsvärda träd 

Bakgrund och nuläge 

Skyddsvärda träd är gamla och grova träd med hundratals arter som lever i 
eller på träden. De är därmed mycket viktiga för den biologiska mångfalden. 
För att skydda träden måste man veta var de finns och hur de ska skötas. 
 
Ett omfattande arbete med att inventera skyddsvärda träd samt informera 
markägare om dessa har gjorts i länet. Flera kommuner genomför 
inventeringar på lokal nivå. Efter genomförda inventeringar behöver fokus 
läggas på insatser i form av frihuggning av såväl redan skyddsvärda träd som 
ersättningsträd. Projekt inom Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning 
(LONA) med syfte att friställa skyddsvärda träd samt skapa ersättningsträd har 
beviljats. 
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Särskild hänsyn ska tas till det kulturlandskap som de aktuella träden är en del 
av, till exempel anlagda miljöer och högreståndsmiljöer. I kulturhistoriskt 
viktiga miljöer ska ersättningsträd placeras historiskt korrekt.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Förväntad effekt på regionala miljömål bedöms som betydande. 
Skyddsvärda träd har stor positiv inverkan på biologisk mångfald då de utgör 
livsmiljö och spridningskorridorer för ett stort antal arter. Då träd är 
långlivade kan åtgärder som genomförs nu ha effekter under en lång 
tidsperiod.  

Socialt: Träd har viktiga estetiska och kulturhistoriska värden. Träd i 
stadsmiljö bidrar till fysisk och psykisk hälsa och parker med träd bidrar till 
rekreation, friluftsliv och frihet och rörlighet för barn. 

Ekonomiskt: Träd bidrar till många ekosystemtjänster med betydande 
ekonomiskt värde. De ger skugga varma sommardagar och dämpar vinden när 
det blåser. De renar luften genom att fånga upp partiklar, minskar risken för 
översvämningar och kan ge upphov till platser för rekreation. Brittiska studier 
visar exempelvis att de som bor mer än en kilometer från ett grönområde i 
signifikant högre utsträckning riskerar att dö i förtid. Ofta är det relevant att 
tänka i termer av ersättningskostnader och skulle de tjänster som träd 
producerar ersättas på konstgjord väg kan vi anta att kostnaderna skulle bli 
betydande.  

Städernas träd viktiga för miljö och ekonomi 

Tidsplan 
2022 – programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Kurser <100 000 kr 
Kostnad för frihuggning är beroende av omfattning.  
 
Kurser erbjuds via åtgärdsprogram för hotade arter. Frihuggning kan 
genomföras som projekt med LONA-medel samt inom löpande förvaltning av 
skyddade områden.  

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med Friluftsmål och Kulturmiljömålen 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplar till Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra Götaland, 
Åtgärdsprogram för hotade arter samt BK1 Skydda och utveckla tätorters 
grönområden. 

  

https://www.slu.se/ew-nyheter/2021/2/itree-rapport/
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Klimatanpassning 
Träd bidrar till minskad växthuseffekt då de lagrar koldioxid. De bidrar även 
till att dämpa effekterna av klimatförändringar, till exempel minskar de risken 
för översvämningar, förhindrar skred samt skänker skugga.  

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Medaktör ges möjlighet att rapportera genomförda insatser.  
 
a) Länsstyrelsen rapporterar årligen antal genomförda kurser om skyddsvärda 
träd: 
G = kurser har genomförts. 
H = kurser är inbokade men ej genomförda. 
P = kurser är inplanerade men ingen inbjudan har gjorts. 
E = inga kurser är inplanerade. 
 
b) Kommunerna rapporterar årligen antal skyddsvärda träd samt 
ersättningsträd som frihuggits. 
Det är i dagsläget svårt att sätta konkreta mål för hur många träd som behöver 
frihuggas. 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och 
naturvårdsplaner i fysisk planering 
Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen genom att: 

a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser 

b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering. 

Huvudaktör för genomförandet 
Kommunerna 

Berörd aktör för genomförandet 
 

Berörda miljökvalitetsmål 
Myllrande våtmarker 
Levande sjöar och vattendrag 
Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 
God bebyggd miljö  
Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 
6. Rent vatten och sanitet 
11. Hållbara städer och samhällen 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Ett rikt växt- och djurliv 

1. Ökat antal arter i vardagslandskapet  
Myllrande våtmarker 

1. Hållbar markanvändning vid våtmarker 
God bebyggd miljö 

4. Synliggjorda ekosystemtjänster i den fysiska planeringen 
5. Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark  

Bakgrund och nuläge 

En majoritet av länets kommuner har naturvårdsplaner och GIS-baserade 
naturvårdsdatabaser som i olika stor utsträckning används i den fysiska 
planeringen. Vikten av aktuella naturvårdsplaner samt naturvårdsdatabaser 
och att dessa aktivt används som underlag i den fysiska planeringen, har lyfts 
på träffar med kommunala miljöstrateger. De ser detta som en mycket viktig 
åtgärd i arbetet med att uppnå miljömålen.  
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Ett antal kommuner har tagit fram, eller uppdaterat, naturvårdsplaner med 
medel från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA. En 
naturvårdsplan bör exempelvis innehålla uppgifter om skyddade områden, 
skyddsvärda områden (våtmarker, rikkärr, strandängar, betesmarker), 
biologisk mångfald, ekosystemtjänster samt grön infrastruktur. Databaserna 
bör med fördel vara publika.  
 
Naturvårdsplaner och GIS-baserade naturvårdsdatabaser är viktiga underlag 
för att kunna jobba effektivt med grön infrastruktur. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Användandet av aktuell naturvårdsplan samt 
naturvårdsdatabaser i den fysiska planeringen har stor effekt på uppfyllandet 
av flera regionala miljömål. 

Socialt: Åtgärden kan säkra tillgången till exempelvis tätortsnära natur samt 
områden viktiga för friluftsliv. En publik GIS-databas möjliggör för 
allmänheten att engagera sig i naturvårdsfrågor. 

Ekonomiskt: Åtgärden kan säkra flera viktiga ekosystemtjänster av ekonomisk 
vikt och är av stor betydelse för att en stor del av de övriga åtgärderna skall 
lyckas. Om planarbetet inte tar hänsyn till naturvården är risken stor att 
naturvårdens betydelse underskattas. För den enskilda organisationen kan 
åtgärden innebära en investering för exempelvis fortbildning, upphandling av 
konsulter och i förekommande fall nyrekrytering.  

Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Uppskattad kostnad för framtagande av naturvårdsplan är 500 000 – 1 miljon 
per kommun. Kostnaden för uppdatering av befintlig plan bedöms till 100 000 – 
500 000.  
Kommuner kan söka LONA-medel för framtagande av 
naturvårdsplan/naturvårdsdatabas. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med friluftsmål och folkhälsomål. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplar till åtgärd SO15 Bevara och planera för skyddsvärda träd, Regional 
handlingsplanen för grön infrastruktur – Västra Götaland, BK1 Skydda och 
utveckla tätorters grönområden, Regional handlingsplan för klimatanpassning 
samt Regional handlingsplan för friluftsliv. 

Klimatanpassning 
- 



 

110 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a)    Kommuner rapporterar årligen: 
G = kommunen har och använder aktuell naturvårdsdatabas. 
H = kommunen arbetar med framtagande av naturvårdsdatabas. 
P = kommunen har beslutat att påbörja arbetet naturvårdsdatabas 
E = åtgärden är ej påbörjad 
 
b)    Kommuner rapporterar årligen: 
G = kommunen har och använder aktuell naturvårdsplan i all fysisk planering 
H = kommunen arbetar med framtagande av naturvårdsplan för 
implementering i fysisk planering. 
P = kommunen har beslutat att påbörja arbetet med naturvårdsplan 
E = åtgärden är ej påbörjad 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare 
Skapa blomrika miljöer för pollinerare genom att omvandla tätortsnära 
gräsmarker till slåtterängar.  

Huvudaktör för genomförandet 
Kommunerna 

Berörd aktör för genomförandet 
Trafikverket 

Berörda miljökvalitetsmål 
Ett rikt växt- och djurliv 
God bebyggd miljö 

Berörda globala mål 
11. Hållbara städer och samhällen 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Ett rikt växt- och djurliv 

2. God miljö för pollinerare 

Bakgrund och nuläge 

Idag sköts en stor andel av tätortsnära gräsmarker som traditionella 
gräsmattor. Så mycket som 80 procent av städernas grönytor består av 
gräsmattor. Dessa kortklippta gräsytor utan blommande örter missgynnar till 
stor del biologisk mångfald. Genom att omvandla gräsytor till blomsterängar 
skapas gynnsamma miljöer för pollinerande insekter. Dessa ytor slås efter 
blomning och höet tas sedan bort. Viktiga vistelseytor bör inte omvandlas för 
att inte påverka tillgängligheten negativt. En analys bör göras av vilka ytor 
som lämpar sig för omvandling till blomsteräng och vilka som ska fortsätta att 
vara gräsmattor för vistelse. Omvandling till blomsteräng kräver planering och 
långsiktigt arbete.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Lokalt kan effekten bli betydande beroende på övriga 
förutsättningar för ett rikt insektsliv. Regionalt är sannolikt effekten måttlig.  

Socialt: Estetiskt kan många reagera positivt på blommande örter istället för 
kortklippt gräs. Omvandlingen kan också fungera så att den medvetandegör 
människor om mångfaldens betydelse. Mindre gräsklippning ger mindre buller 
från gräsklippare. 

Ekonomiskt: Åtgärden kan kräva vissa investeringar i slåttermaskiner men de 
löpande kostnaderna kan bli lägre om ytorna slås en eller två gånger per 
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växtsäsong istället för regelbunden klippning med dyra gräsklippare. Ex. 
lägger Uppsala kommun årligen 8,5 miljoner kronor på underhåll av gräsytor. 
Pollinering är en mycket viktig ekosystemtjänst, både för att den är nödvändig 
för en stor del av växtodlingen och för att den är mycket svår, eller omöjlig, att 
återskapa på konstgjord väg. Således är det ekonomiska värdet av en 
fungerande pollinering mycket stort. Jordbruksverket (2020) skattar värdet av 
pollineringen av honungsbin i Sverige till mellan 315 och 641 miljoner kronor 
årligen.  

Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige 

Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Inköp av slåttermaskiner 50 000 – 250 000. 
Möjlighet finns att söka LONA-medel för uppstart av denna typ av projekt. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplar till Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra Götaland, 
Åtgärdsprogram för hotade arter samt BK1 – Skydda och utveckla tätorters 
grönområden. 

Klimatanpassning 
 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Kommuner rapporterar årligen: 
G = har sedan 2021 omvandlat klippta gräsytor till äng i syfte att gynna 
pollinerande insekter. 
H = har påbörjat omvandling av gräsytor till äng.  
P = har beslutat att omvandla gräsytor till äng men inte påbörjat åtgärden 
E = åtgärden är ej påbörjad 
 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet, exempelvis 
areal eller antal. 

 

 

 

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.32f5b107170649447513ff64/1582284098126/jo20_1.pdf
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SO18. Ta fram kommunala skogspolicys 
Framtagande av kommunala skogspolicys där biologisk mångfald, rekreation, 
klimatanpassning och kulturvärden får en framträdande roll. 

Huvudaktör för genomförandet 

Kommunerna 

Berörda aktörer för genomförandet 

 

Berörda miljökvalitetsmål 

Levande skogar 

Ett rikt växt- och djurliv 

God bebyggd miljö 

Berörda globala mål 

3. Hälsa och välbefinnande 

11. Hållbara städer och samhällen 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Levande skogar: 1. Förstärkt biologisk mångfald 

Ett rikt växt- och djurliv: 1. Ökat antal arter i vardagslandskapet  

Bakgrund och nuläge 

Många av länets kommuner äger skog, särskilt i tätortsnära områden. Hur 
kommunerna sköter sina skogar varierar stort mellan kommunerna.   

Genom att ta fram och följa kommunala skogspolicys med fokus på ekologiska, 
sociala och kulturella värden istället för produktionsvärden bidrar de till att 
uppfylla flera av de nationella miljömålen samt globala hållbarhetsmål. 

Ett exempel är Göteborgs stad som har tagit fram en skogspolicy med fokus på 
skogens natur- och sociala värden genom skogsskötsel utan kalhyggen. Skogens 
ekosystemtjänster ska vara utgångspunkt vid val av skötsel och det finns inga krav 
på ekonomisk avkastning.  

Skogspolicy, Fastighetskontoret Göteborgs stad  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/75be1b73-0510-4136-b619-1bc5dd6efa1d/Fastighetskontorets_skogspolicy.pdf?MOD=AJPERES
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Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Lokalt kan effekten bli stor om fokus ligger på ekologiska värden. 
Genom att gynna biologisk mångfald kan de ekosystemtjänster som skogen 
levererar säkerställas. Om många kommuner antar åtgärden kan effekten på 
Levande skogar bli god. 

Socialt: Ett skogsbruk med stor hänsyn till sociala, kulturella och friluftslivsvärden 
bidrar till att bevara och utveckla kulturlandskapet positivt.   

Ekonomiskt: Den direkta ekonomiska avkastningen blir sannolikt lägre om fokus på 
skogsskötseln ligger på andra värden än rent ekonomiska. Men om hänsyn tas till 
andra värden kopplade till olika ekosystemtjänster så kan de sammanlagda 
vinsterna vara högre.  

Ekosystemtjänster i svenska skogar (IVL, 2014) och Guide till värdering av 
ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015) 

Tidsplan 

2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

Ryms inom ordinarie verksamhet, <100 000 kr. 

Det finns möjlighet för kommunerna att ansöka om LONA-medel motsvarande 50% 
av kostnaden för framtagande av policy.  

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Synergier finns med friluftsmålen, kulturmiljömålen, nationella strategin för 
klimatanpassning, folkhälsomålen, barnets rättigheter, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Kopplingar finns till Regionala handlingsplanen för friluftsliv, Regionala 
handlingsplanen för grön infrastruktur – Västra Götaland, åtgärd SO3 - Skydda 
värdefulla våtmarksområden, SO4 - Skydda värdefulla skogsområden, SO7 - Minska 
skadorna på forn- och kulturlämningar i skogsbruket, SO8 - Öka arealen hyggesfritt 
skogsbruk, SO15 - Bevara och planera för skyddsvärda träd, BK1 – Skydda och 
utveckla tätorters grönområden.  

Klimatanpassning 

En skogspolicy som har fokus på andra värden än ekonomiska kan bidra positivt till 
klimatanpassning genom att skapa variationsrika skogar som har större 
motståndskraft mot stormar, insektsangrepp samt trädsjukdomar. 
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UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Kommuner rapporterar årligen: 

G = kommunen har och använder skogspolicy med fokus på ekologiska, sociala och 
kulturella värden. 

H = kommunen arbetar med framtagande av skogspolicy med fokus på ekologiska, 
sociala och kulturella värden. 

P = kommunen har beslutat att påbörja arbetet med skogspolicy med fokus på 
ekologiska, sociala och kulturella värden. 

E = åtgärden är ej påbörjad 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 

 

 



 

 

 

  



 

117 

Utmaning God bebyggd miljö och hållbar konsumtion 
 

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden 
För de tätorter som kommunen bedömer relevanta upprätta 
grönstrukturstrategi/program som del i översiktsplan (ÖP)/ fördjupad 
översiktsplan (FÖP), eller kopplat till översiktsplan (ÖP)/ fördjupad 
översiktsplan (FÖP). 

Huvudaktör för genomförandet 
Kommunerna 

Berörda aktörer 
Dessa aktörer kan beröras i den mån kommunerna väljer att inkludera dem i 
arbetet: 
Fastighetsägare 
Väghållare, kommun eller Trafikverket 
Skolor och förskolor 
 
Länsstyrelsen berörs inom ordinarie ärendehantering av ÖP/FÖP. 

Berörda miljökvalitetsmål 
God bebyggd miljö 
Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 
3. Hälsa och välbefinnande 
10. Minskad ojämlikhet 
11. Hållbara städer och samhällen 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Ett rikt växt- och djurliv: 
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet  
År 2025 ska vardagslandskapet uppvisa en ökning av antalet arter. 
 
Fler tilläggsmål kan beröras beroende på innehåll i strategin/programmet:  
 
2. Minskad förekomst av främmande arter  
År 2025 ska förekomsten av främmande invasiva arter i Västra Götalands län 
ha minskat, jämfört med tidigare undersökning från år 2015.  
 
3. God miljö för pollinerare  
År 2025 ska miljön för pollinerare inte ha försämrats, baserat på att:  
- antalet arter av vildbin ska ha ökat, jämfört med utgångsläget år 2010.  
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- antalet tambisamhällen som dör under vintern ska ha minskat till mindre 
än 10 procent. 

 

Bakgrund och nuläge 

Grönskan i våra tätorter bidrar med viktiga ekosystemtjänster:  
bullerdämpning, luftrening, dagvatten- och skyfallshantering, 
klimatanpassning genom värmereglering, markstabilisering, rekreation, 
spontanidrott och välbefinnande, barns lek och utveckling med mera. Med 
växande städer och hårdgjorda ytor som breder ut sig är det lätt att parker och 
naturområden försvinner. Genom att upprätta en strategi eller program för 
grönstrukturen i våra tätorter kan vi säkra viktiga värden och funktioner för 
samhället.  

Grönstrukturprogrammet/strategin ska visa grönstrukturens många värden, 
funktioner och intressenter ur ett brett perspektiv, bland annat: 

- Hur vi genom grönska möter utmaningar som rådande klimatförändringar, 
integration, höga bullernivåer, luftföroreningar, utrymme för barns 
utemiljö som förutsättning för fysisk och psykisk hälsa och utveckling med 
mera.  

- Ett övergripande mål bör vara att skapa mångfunktionella ytor som kan ha 
flera funktioner samtidigt. 

- De ska också visa hur grönstrukturen blir tillgänglig och trygg att vistas i 
för pojkar och flickor, män och kvinnor, barn och äldre. 

- Vattenmiljöer, dagvattenhantering, svämplan och andra närmiljöer vid 
vatten kan gärna ingå. 

- Skyddsvärda träd bör ingå, se underlag i Regional handlingsplan för grön 
infrastruktur.  

- Programmet/strategin bör lyfta fram grönskans betydelse i 
tätortslandskapet som helhet även kopplat till kulturmiljövärden. 

- Genomtänkta kvaliteter hos såväl små som stora grönytor. 
 

Kommunen väljer själv vilka tätorter som bör ingå. Att arbeta med 
grönstrukturen i tätorter bör ses som en del i att arbeta med grön 
infrastruktur i ett större geografiskt sammanhang. Om kommunen arbetar med 
tätorterna i ett dokument som dessutom täcker in en större yta, är detta helt i 
sin ordning att rapportera in för denna åtgärd (se rubriken Uppföljning 
nedan). Det mest centrala är att det aktuella dokumentet knyts till 
översiktsplanen: 

När strategin är en del av ÖP/FÖP kan den vara som mest vägledande för den 
fysiska planeringen. Då följer frågorna med i processen enligt plan- och 
bygglagen. Denna åtgärd kan därför passa bra för de kommuner som är i färd 
med att revidera eller ta fram ny ÖP/FÖP. Kommunen kan också välja att ta 
fram ett grönstrukturprogram som underlag till plandokumenten. Kommunen 
behöver dock vara medveten om att ifall dessa frågor hanteras i kommunala 
styrdokument utanför PBL, finns det ingen lagstadgad process för hur 
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länsstyrelsen ska delta eller hur dokumentet ska vägas vid detaljplan och 
bygglovsprövning.  

Kommunen kan även koppla grönstrukturstrategin eller programmet till 
naturvårdsplanen enligt åtgärd SO16 ”Använda naturvårdsplaner och GIS-
baserade naturvårdsdatabaser i kommunal fysisk planering”. Det kan 
kommunen göra genom att exempelvis använda samma GIS-skikt, 
inventeringar eller annat underlag. 

Brett samarbete krävs med medborgarna och olika förvaltningar inom 
kommunen, såsom skol- och fritidsförvaltning, stadsbyggnadsförvaltning, 
fastighetsförvaltning samt med näringsliv och markägare. Det är viktigt att 
strategins principer når ändra fram till förvaltning och skötsel. 

I arbetet bör kommunen använda sig av underlag från Regional handlingsplan 
för grön infrastruktur med tillhörande webbGIS, se Grön infrastruktur | 
Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se). 

Ta gärna stöd av Boverkets vägledning Ta fram en grönplan - PBL 
kunskapsbanken - Boverket  

Boverket och Naturvårdsverket planerar att publicera en ny vägledning om 
grönplanering 2022. 

 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Åtgärden förväntas ge betydande effekt på möjligheten att nå 
miljömålet God bebyggd miljö samt god effekt på Ett rikt växt- och djurliv. En 
aktiv planering ger förutsättningar för bevarande samt nyskapande av 
tätorters grönstruktur, och därigenom bidra till hälsomässiga och ekologiska 
delar av God bebyggd miljö. 

Socialt: Sociala vinster av närhet och tillgång till grönstruktur i form av ökad 
hälsa och välbefinnande, samt som en viktig förutsättning för barns lek och 
utveckling, är väldokumenterade. Som del i det offentliga rummet spelar också 
grönstruktur en viktig roll för möten och social integration.  

Ekonomiskt: Ekonomiska vinster av en fungerande grönstruktur kommer av de 
många ekosystemtjänster som grönstrukturen ger i form av bättre hälsa, bättre 
luft, kylande effekt, bullerdämpning på sommarhalvåret, dagvattenhantering, 
pollinering med mera. Grönstrukturens reglerande ekosystemtjänster för 
klimatanpassning kan förebygga skador och därmed spara pengar, exempelvis 
kopplat till översvämning och värmeböljor. Dagvattenhantering är en tydlig 
nytta som är kostsam att ersätta på konstgjord väg. 

Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Projektet finansieras inom ordinarie verksamhet.  
 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur.html
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronplan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronplan/
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Finansiering för att upprätta och genomföra åtgärder i de kommunala 
grönstrukturstrategierna/programmen kan sökas från LONA, 
Markåtkomstbidrag för kommunala naturreservat kan sökas hos 
Naturvårdsverket på upp till 50%. Se Var finns pengarna? | Länsstyrelsen 
Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med arkitekturpolitiska mål, folkhälsomålen, barnets rättigheter, 
jämställdhetsmål, friluftsmål, klimatanpassningsmål, kulturmiljömålen. 
Målkonflikt kan uppkomma med mål om bostadsbyggande och annan 
exploatering. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplar till åtgärd SO4 Skydda värdefulla skogsområden, SO8 Öka arealen 
hyggesfritt skogsbruk, SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark, SO15 
Bevara och planera för skyddsvärda träd, SO16 Använda GIS-baserade 
naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering, samt 
Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning och Regional handlingsplan 
för grön infrastruktur. 

Klimatanpassning 
Ju bättre grönstruktur vi har som bidrar med ekosystemtjänster i tätorterna, 
desto bättre rustade är vi att hantera klimatförändringar i form av kraftigare 
nederbördsmängder och värmeböljor i tätorterna. Grönstrukturen är också 
viktig för att arter ska kunna förflytta sig när deras habitat påverkas av 
klimatförändringar. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Kommunerna rapporterar årligen: 
G= grönstrukturprogram/strategi som täcker in relevanta tätorter är antaget 
som del av eller kopplat till ÖP/FÖP. 
H= grönstrukturprogram/strategi som täcker in relevanta tätorter är 
framtaget. 
P= arbete är påbörjat med grönstrukturprogram/strategi som täcker in 
relevanta tätorter  
E= grönstrukturprogram/strategi finns ej. 
 
Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för 
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.  

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/var-finns-pengarna.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/var-finns-pengarna.html
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BK2. Driva nätverk med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter 

Länsstyrelsen driver nätverk med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter 
genom utbildning och inspiration för kommuner och andra aktörer. 

Huvudaktör för genomförandet 
Länsstyrelsen  

Berörda aktörer 
Dessa aktörer kan beröras som deltagare i nätverket: 
Kommunerna 
Forskare/experter 
Konsulter inom fysisk planering och trafikplanering 
Trafikverket 
Miljömedicinskt centrum 
 

Berörda miljökvalitetsmål 
God bebyggd miljö 

Berörda globala mål 
3. Hälsa och välbefinnande 
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
11. Hållbara städer och samhällen 

 Berörda tilläggsmål 
- 

Bakgrund och nuläge 

Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör 
störst antal människor i Sverige. Buller har betydelse för vår hälsa och 
möjligheten till en god livskvalitet. Besvär av buller kan leda till störningar av 
sömn och vila eller ge upphov till stress. Buller kan även leda till sämre 
inlärningsförmåga och göra det svårare att höra vad andra säger, inte minst 
för personer med hörselnedsättning. Samhällsbuller inverkar också påtagligt 
på sociala beteenden och aktiviteter. 
  
Drygt 50 000 göteborgare utsätts dagligen för ljudnivåer över 60 decibel och 
fler än 10 000 personer utsätts för nivåer över 65 decibel vid sin bostad17. Ett 
stort antal göteborgare har alltså en bullersituation som inte är en långsiktigt 
god ljudmiljö. Vi har ingen statistik för resterande kommuner i länet, men vi 
vet att i 33 procent av byggda bostäder under 1998-2008 i Västra Götalands 
län överskreds riktvärdet 55 dB. 

 
17 https://goteborg.se/wps/portal/start/miljo/miljolaget-i-goteborg/buller-och-ljud 
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Efter införandet av den nya bullerförordningen 2015 ser vi att kommunerna 
detaljplanerar för fler bostäder i bullerutsatta miljöer. Svar från 
miljömålsenkäten 202118 visar att få kommuner har handlingsprogram för att 
minska störningar från trafikbuller.  

I och med den nya bullerförordningen 2015 finns ett behov av att undersöka 
hur buller kan minskas vid källan, snarare än genom planåtgärder. För att 
uppnå en bättre ljudmiljö i våra städer behöver vi bli bättre på att ta tillvara 
nya innovationer och goda exempel på kostnadseffektiva åtgärder.  

I Västra Götalands län saknades tidigare ett forum där olika discipliner i 
samhället kunde mötas för att ta del av varandras kunskaper och sprida dem 
till de som arbetar med bullerproblematiken i sin vardag. Det regionala 
bullernätverk som denna åtgärd avser startades därför upp. Inspiration för 
åtgärden finns hos Bullernätverket i Stockholms län19 som har som syfte att 
sprida kunskap, stimulera erfarenhetsutbyte och utveckla metoder för att 
åtgärda buller. 

Två nätverksträffar har hittills anordnats under 2020 och 2021, vilka lockat 
cirka 100 deltagare vardera. Deltagarna har främst varit tjänstepersoner från 
länets kommuner. Nätverket har löpande avstämningar för att planera 
aktiviteterna och samordnas i nuläget av medarbetare från Länsstyrelsen och 
Göteborgs stad. 

Syftet med nätverkets spridning av kunskap är att det ska leda till 
metodutveckling av olika typer av konkreta åtgärder både i detaljplaneläggning 
för nybyggnation och i befintliga miljöer. Det är viktigt att nätverket 
diskuterar konkreta lösningar. Nätverket bör avgränsa de frågor som tas upp 
så att åtgärder går att genomföra och får effekt. En nyckel för samverkan är 
också att de som ingår i nätverket ska ha mandat att fatta beslut i sin 
organisation. 

Åtgärden avser trafikbuller. 

Om du är intresserad av att delta i nätverket, hör av dig till utmaningsstödet 
för God bebyggd miljö och hållbar konsumtion, se kontaktuppgifter här: 
https://www.hallbartvg.se/kontakta-oss/ 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Åtgärden förväntas ge betydande påverkan på möjligheten att 
uppnå God bebyggd miljö. Effekten förväntas bli att vi får mer kunskap om hur 
vi kan minska bullernivåerna i bullerutsatta områden. Åtgärden förväntas 
också på sikt leda till att antalet personer som utsätts för 
trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig 
bakom för buller i bostäder och vid en uteplats i anslutning till en bostad 
minskar, genom de åtgärder som sätts in till följd av ny kunskap. 

Socialt: Enligt Naturvårdsverket är olika grupper olika känsliga för 
bullerexponering. Åtgärden gynnar i högre grad redan utsatta grupper, 

 
18 Miljömålsenkäten 2021 på Boverkets webbplats 
19 Bullernätverket Stockholms län | -ett forum för dig som arbetar med buller (bullernatverket.se) 

https://www.hallbartvg.se/kontakta-oss/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationell-planering/nationella-mal-for-planering/miljomalsarbete/god-bebyggd-miljo/miljomalsenkaten/
http://www.bullernatverket.se/
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exempelvis ljudkänsliga personer och barn. Personer med hörselnedsättning 
och barn drabbas i en miljö där buller minskar förmåga att uppfatta och förstå 
tal. Sociala vinster av en bättre ljudmiljö blir ökad hälsa och välbefinnande för 
alla målgrupper. En viktig social vinst är också ökad trivsel i det offentliga 
rummet på grund av ökad möjlighet att föra samtal och att kunna höra 
bakgrundsljud som fågelsång, musik med mera.  

Ekonomiskt: Ökad hälsa och välbefinnande ger ekonomiska vinster i form av 
lägre kostnader för sjukvård och sjukfrånvaro från arbetet. Trafikverket har 
försökt omsätta vad bullerstörningarna kostar samhället i pengar baserat på 
både hälso- och störningseffekter. Samhällskostnaden för de göteborgare som 
utsätts för ljudnivåer överstigande 60 decibel kan med Trafikverkets uppgifter 
antas uppgå till närmare 700 miljoner kronor årligen. Varje ansats att minska 
denna kostnad är därför mycket viktig. 

Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Ryms inom ordinarie verksamhet. Projektet finansieras inom ordinarie 
verksamhet.  

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med: folkhälsomålen, barnets rättigheter, transportpolitiska målen, 
friluftslivsmålen. 
Konflikt kan uppstå med kulturmiljövärden.  

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplar till Göteborgs stads åtgärdsprogram för buller. 

Klimatanpassning 
- 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Uppföljningen avser aktiviteter under programperioden (2022-2025) 

 

Länsstyrelsen rapporterar årligen: 

 
G= en träff per år har genomförts 
H= en/flera träffar är inbokade 
P= en träff har börjat planeras 
E= inga träffar har genomförts eller är planerade 
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BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola  
Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete bland annat avseende fukt, 
mögel och ventilation i inomhusmiljön i skola och förskola. 

a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som 
verksamhetsutövare 

b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som 
tillsynsmyndighet 

Huvudaktörer för genomförandet (a,b) 
Kommuner och andra aktörer inom området 

Berörd aktör 
Länsstyrelsen berörs i sin roll att vägleda 

Berörda miljökvalitetsmål 
Giftfri miljö  
God bebyggd miljö 

Berörda globala mål 
3. Hälsa och välbefinnande 
10. Minskad ojämlikhet 
11. Hållbara städer och samhällen 

Berörda regionala tilläggsmål 
- 

Bakgrund och nuläge 

Åtgärden består i att de som har ansvar för skolors och förskolors lokaler (se 
nedan) ska se till att dessa lokaler är ändamålsenliga utifrån inomhusmiljön. 
Detta görs genom  

• att ansvariga för verksamheterna stärker sin egenkontroll  
• att miljönämnderna eller motsvarande stärker sin tillsyn 
• att kommunerna genom samverkan och med stöd av vägledande 

myndigheter får en mer enad syn på vad som menas med fungerade 
egenkontroll och rutiner 

• att tillräckliga resurser avsätts av huvudmän för att åtgärda brister och 
arbeta förebyggande. 

 
Länsstyrelsen avser arbeta med att ta fram kriterier som stöd för 
rapporteringen av egenkontroll och tillsyn. 
 
Inomhusmiljöns betydelse för barns hälsa 
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Miljöhälsorapport 2021 (med fokus på barn) som tagits fram av 
Folkhälsomyndigheten bygger på resultatet av 2019 års miljöhälsoenkät om 
barns miljörelaterade hälsa.20 
 
I miljöhälsoenkäten från 2019 anger 11 procent av vårdnadshavarna att deras 
12-åringar har huvudvärk, är trötta eller har besvär med ögon, näsa eller 
luftvägar på grund av inomhusmiljön i bostaden och/eller skolan, minst en 
gång i veckan. Det är en ökning från 8,8 procent 2011, när den förra 
miljöhälsoundersökningen gjordes med fokus på barn. Huvuddelen av besvären 
rapporteras bero på inomhusmiljön i skolan. 
 
”Barn tillbringar sin mesta tid inomhus, vilket innebär att inomhusmiljön har 
stor betydelse för barnens exponering för olika miljöfaktorer. Utöver bostaden 
är förskola och skola viktiga inomhusmiljöer för barn. Skolbarn tillbringar 
uppskattningsvis över 1 000 timmar per år, motsvarande drygt 27 veckor, 
inomhus i skolan, och den miljön kan därför ha stor inverkan på barns hälsa. 
Förskole- och skolmiljön har ofta högre dammhalter jämfört med andra 
arbetsmiljöer. Dammet innehåller en rad olika partiklar, till exempel 
pälsdjursallergener som kan förvärra besvären hos allergiska barn. Fukt, 
mögel och luftföroreningar är andra faktorer som barn exponeras för inomhus 
och som kan påverka hälsan, i synnerhet vid långvarig exponering. Barn 
tillbringar vidare en stor del av sin fritid i andra offentliga inomhusmiljöer, till 
exempel idrottsanläggningar, som kan medföra exponering för vissa specifika 
miljöfaktorer.” 
 
Inomhusmiljön påverkas av byggnaders utformning, installationer och 
materialval, men även av hur byggnaden används, underhålls och sköts. Det 
finns därför flera faktorer i inomhusmiljön som kan påverka barns hälsa.  
 

Kommunernas arbete 

Kommunerna har en roll som verksamhetsutövare och en som 
tillsynsmyndighet, samtidigt:  

Verksamhetsutövare: Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap. 19 § ska en 
verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet – 
bedriva egenkontroll – för att motverka eller förebygga olägenhet för 
människors hälsa eller skada på miljön. Verksamhetsutövaren är formellt den 
som är ansvarig för en verksamhet eller del av en verksamhet som innefattas 
av miljöbalken. Exempel på verksamhetsutövare kan vara fastighetsägare, 
rektorer eller den som driver en verksamhet. Det är dessa som ansvarar för att 
identifiera de områden som kan innebära en risk för människors hälsa och för 
miljön i sina fastigheter.  

Syftet med egenkontrollen är att en verksamhetsutövare ska åstadkomma och 
upprätthålla ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete för sin 
verksamhet. Arbetet ska säkerställa att miljöbalkens och myndigheternas krav 
följs. I förlängningen är syftet med egenkontrollen bland annat att förhindra 

 
20 Miljöhälsorapport 2021 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2021/
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att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av 
andra olägenheter för sin hälsa. I inomhusmiljön är de vanligaste problemen 
kopplade till människors ohälsa fukt- och mögelskador samt bristfällig 
ventilation.  

Tillsynsmyndighet: Kommunernas miljönämnder kontrollerar om 
egenkontroll bedrivs enligt miljöbalken samt kontrollerar att verksamheterna 
vidtagit åtgärder för att rätta till de brister som uppmärksammades vid den 
senaste inspektionen. Tillsynen ska utgå från gällande lagstiftning och 
rekommendationer från Folkhälsomyndighetens allmänna råd inom områden 
som ventilation, fukt och mögel. En fungerande egenkontroll med säkra rutiner 
ska kunna redovisas i samband med tillsynsbesök. 

Folkhälsomyndigheten genomförde ett nationellt tillsynsprojekt om 
inomhusmiljöfrågor i skolor med fokus på ventilation och städning under 
2014–2015. I Västra Götaland var 29 av länets kommuner involverade i 
projektet. Resultaten visar att arbetet med egenkontroll enligt miljöbalken i 
många fall inte fungerar samt att dokumenterad egenkontroll ofta saknas. 
Eftersom egenkontrollen är central i verksamhetsutövarens ansvar är det 
viktigt att de som driver skolorna i landet skaffar sig kunskap om miljöbalken 
och egenkontroll. Många miljökontor planerar och har regelbunden tillsyn av 
skolorna, vilket ökar möjligheterna till ett kontinuerligt förbättringsarbete av 
egenkontrollen på skolorna.  

 

Länsstyrelsens arbete 

Länsstyrelsen har ett vägledningsansvar gentemot kommunerna när det gäller 
hälsoskyddstillsynen, som i första hand bedrivs genom nätverket 
Miljösamverkan Västra Götaland.  
 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Måttlig effekt på miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö. 
Inomhusmiljön är en betydelsefull del av att uppfylla miljökvalitetsmålet, både 
gällande en god vardagsmiljö och hälsa. Denna åtgärd kan bli ett stöd och 
draghjälp för kommuner som inte har en fungerande egenkontroll idag trots 
att detta regleras i miljöbalken. En fungerande egenkontroll förväntas ge 
bättre rutiner för kontroll och åtgärder av inomhusmiljö avseende fukt och 
mögel, och på sikt ge en hälsosammare miljö för både brukare och personal. 

Socialt: En mer hälsosam inomhusmiljö ger sociala vinster i form av minskad 
sjukfrånvaro hos både brukare och anställda vilket bland annat kan leda till 
bättre skolresultat med mera. Barn och personer med nedsatt hälsa gynnas 
mest av åtgärden eftersom de är mest känsliga. 

Ekonomiskt: De ekonomiska vinsterna av större närvaro i skolorna är bättre 
utnyttjande av skolans resurser och bättre skolresultat. Föräldrar och 
skolpersonal behöver inte vara borta från sina arbeten för VAB eller 
sjukskrivning. I Västra Götalands län användes under 2015 drygt 1 miljon VAB-
dagar (Försäkringskassan, 2015) till en kostnad om nästan 1 miljard kronor. 
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Dock kan detta naturligtvis inte helt tillföras skolmiljön. Dock bör besparingar 
även på längre sikt kunna göras då sjukdomar som exempelvis astma kan 
komma att minska till följd av åtgärden. Kostnaden för åtgärden bör rimligen 
understiga den potentiella vinsten och bör därmed vara samhällsekonomiskt 
lönsam. Eftersom kvinnor stannar hemma för VAB i större utsträckning än 
män, bidrar åtgärden sannolikt i förlängningen till ökad ekonomisk 
jämställdhet. 

Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Ryms inom ordinarie verksamhet. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler kan 
sökas. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med folkhälsomålen, barnets rättigheter. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
- 

Klimatanpassning 
- 

UPPFÖLJNING  

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Kommunerna rapporterar årligen, i sin roll som verksamhetsutövare: 
G= Fungerande rutiner finns på alla aktuella lokaler för att leva upp till gällande 
lagstiftning 
H= Fungerande rutiner finns på hälften av aktuella lokaler för att leva upp till 
gällande lagstiftning 
P= Fungerande rutiner finns på en fjärdedel av aktuella lokaler för att leva upp 
till gällande lagstiftning 
E= Fungerande rutiner saknas i kommunen för att leva upp till gällande 
lagstiftning 
 
Kommunerna rapporterar årligen, i sin roll som tillsynsmyndighet: 
G= Fungerande rutiner finns på alla aktuella lokaler för att leva upp till gällande 
lagstiftning 
H= Fungerande rutiner finns på hälften av aktuella lokaler för att leva upp till 
gällande lagstiftning 
P= Fungerande rutiner finns på en fjärdedel av aktuella lokaler för att leva upp 
till gällande lagstiftning 
E= Fungerande rutiner saknas i kommunen för att leva upp till gällande 
lagstiftning 
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Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för 
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.  
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BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, 
användas och utvecklas. Detta kan ske exempelvis genom att ta fram ett 
aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande strategiskt underlag, som antas som 
del av eller kopplas till kommunens översiktsplan.  

Huvudaktörer för genomförandet 
Kommunerna 

Berörd aktör 
Länsstyrelsen berörs i sin roll som dialogpart och bidragsgivare, samt inom 
ordinarie ärendehantering av översiktsplaner. 

Berörda miljökvalitetsmål 
Levande sjöar och vattendrag,  
Hav i balans samt levande kust och skärgård,  
Myllrande våtmarker,  
Levande skogar,  
Ett rikt odlingslandskap,  
God bebyggd miljö,  
Ett rikt växt- och djurliv.  

Berörda globala mål 
2. Ingen hunger 
3. Hälsa och välbefinnande 
4. God utbildning för alla 
5. Jämställdhet 
6. Rent vatten och sanitet 
7. Hållbar energi för alla 
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
11. Hållbara städer och samhällen 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål  
Levande sjöar och vattendrag 

1. Bevarade värdefulla vatten 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 

4. Bevarade fornlämningar under havsytan 
Levande skogar 

2. Skydd av kulturmiljövärden  
God bebyggd miljö  

3. Värnade kulturhistoriska och arkitektoniska värden 
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Bakgrund och nuläge 

Den fysiska planeringen är ett viktigt instrument för att uppnå målet om en god 
bebyggd miljö, där bevarandet av kulturmiljövärden är en väsentlig del. 
Kulturmiljövärden är en resurs i samhällsbyggandet som ska bevaras, men 
också användas och utvecklas. Ett proaktivt kulturmiljöarbete bidrar även till 
politikområdet gestaltad livsmiljö. Exploatering och ändrad markanvändning 
kan ha stor påverkan på bebyggelse och kulturlandskap.  
 
Kommunövergripande strategiska kulturmiljöprogram ger bra underlag för att 
ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden i den fysiska planeringen. Det är 
viktigt att programmen blir antagna som del av eller kopplat till 
översiktsplanen, som är vägledande för senare beslut enligt plan- och bygglagen 
och miljöbalken. På så vis ökar transparensen och kommunens 
kulturmiljöarbete blir mer förutsägbart och hållbart.  

Enligt Miljömålsenkäten 2021 har 19 kommuner ett kommunomfattande 
kulturmiljöprogram. Tre kommuner har kulturmiljöprogram för del av 
kommunen.21 

Ett kommunalt kulturmiljöprogram bör innehålla följande:  

- kommuntäckande kartläggning och värdering av kommunens kulturmiljöer 
(såväl bebyggelsemiljöer som kulturlandskap/landskapsrum) 

- beskrivning av hur värden/karaktär kommer till uttryck i de respektive 
miljöerna 

- analys av målkonflikter och synergier med andra identifierade värden 
- riktlinjer eller förhållningssätt för att bevara och utveckla områdenas 

värden/karaktärer i planering och bygglovgivning  
- analys av klimatrelaterade hot mot kulturarvet samt förslag till 

skyddsåtgärder. 

Kommunens långsiktiga kulturmiljöarbete kan med fördel tydliggöras i en 
handlingsplan med förslag till åtgärder på kort och lång sikt (exempelvis 
fördjupande inventeringar som behöver göras, eller detaljplaner med skydd för 
kulturvärden som ska tas fram). Kommunen kan också välja att inkludera 
frågor kopplat till skötsel, rådgivning med mera.  

Det är viktigt att kulturmiljöprogrammet strategiskt beskriver hur berörda 
miljömål och andra relevanta mål för kulturmiljön (även kommunens egna mål 
i förekommande fall) kan nås. Kulturmiljöprogrammet ska hållas aktuellt och 
bör innehålla tidsatta åtgärdsmål. 

Länsstyrelsen välkomnar en dialog med kommunerna om arbetssätt och 
innehåll. Länsstyrelsen kan också ge bidrag till arbetet med 
kulturmiljöprogrammen. Genom kultursamverkansmodellen erhåller vissa 
museer statsbidrag för regionalt kulturmiljöarbete, som i utvalda fall kan 
nyttjas för kunskapshöjande insatser, exempelvis byggnadsinventeringar. 

 
21 Miljömålsenkäten 2021 på Boverkets webbplats 

 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationell-planering/nationella-mal-for-planering/miljomalsarbete/god-bebyggd-miljo/miljomalsenkaten/
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Arbetet kan gärna bedrivas integrerat med arbetet inom åtgärden BK6 
Kommuner tar fram arkitekturstrategi. Kulturmiljö och den byggda miljö som 
är historiebärande är också arkitektur och är en viktig identitetsbärare när man 
utformar ny arkitektur. Det finns sammanhang som binder ihop dåtid, nutid och 
den byggda miljö som komma ska. 

Det är viktigt att person med antikvarisk kompetens deltar i arbetet. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Den förväntade effekten på regional nivå av åtgärden är måttlig. Att ha ett 
aktuellt kunskapsunderlag är avgörande för att arbeta på ett bra sätt med 
kulturmiljö, men garanterar inte hållbara resultat. Sannolikheten för genomslag 
i verkliga effekter ökar dock i och med kopplingen till översiktsplanen. 

Åtgärden ökar kunskapen, synliggör kulturmiljön och ger på så sätt 
förutsättningar att hantera kulturmiljövärden på ett tydligt sätt i fysisk 
planering. Åtgärden kan ge bättre hushållning med de kulturhistoriska och 
arkitektoniska värdena, vilket kan leda till bättre och mer förankrade 
skyddsbestämmelser och/eller planer och åtgärder för utveckling av värdena. 

Miljömässigt: Ekologiska effekter av åtgärden kan bli en större helhetssyn på 
landskapet och hur kulturmiljö hänger ihop med exempelvis biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster.  

Socialt: En omhändertagen och medvetandegjord kulturmiljö bidrar till 
människors förståelse för sin omgivning och historia, och därmed en större 
förankring. En omhändertagen och medvetandegjord kulturmiljö fungerar också 
identitetsskapande och kan vara en brygga för integration mellan gamla och 
nya svenskar. Det kan öka upplevelser av trivsel och skönhet och därmed 
trygghet. När befintliga värden tas tillvara i tätortsbebyggelse kan en variation 
i bebyggelsen uppnås, vilket ofta upplevs som attraktivt och bidrar till 
möjligheten att orientera sig. 

Ekonomiskt: En omhändertagen och medvetandegjord kulturmiljö kan generellt 
bidra till inkomster i form av turism och besöksnäring. En attraktiv miljö kan 
leda till värdeökning av fastigheter. Det är också en fråga om resurshushållning 
att utnyttja befintliga värden och strukturer.  

För kulturlandskapets gröna delar kan ekosystemtjänster som exempelvis 
biologisk mångfald stärkas. 

Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Ryms inom ordinarie verksamhet. Anslaget stöd till kulturmiljövård kan 
användas, kommuner söker hos Länsstyrelsen, se Var finns pengarna? | 
Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/var-finns-pengarna.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/var-finns-pengarna.html
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Synergier finns med arkitekturpolitiska mål, friluftsmål och kulturmiljömålen. 
Konflikt kan uppstå generellt mellan exploatering och bevarande. Konflikt kan 
också specifikt uppstå exempelvis med värden kopplade till biologisk mångfald 
när det gäller vandringshinder i vattendrag, där dessa ofta består av äldre 
konstruktioner som dammar och kvarnar.  

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplar till åtgärderna BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden och 
BK6 Kommuner tar fram arkitekturstrategi, samt till Regional handlingsplan för 
klimatanpassning. 

Klimatanpassning 
Kulturmiljöer kan påverkas direkt av klimatrelaterade hot – exempelvis höjd 
havsnivå, översvämning, ras/skred. Miljöerna kan även påverkas indirekt när 
skyddsåtgärder utförs i närheten av en värdefull byggnad, miljö eller 
fornlämning.  
 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Hallands har tillsammans med Västarvet 
och Kulturmiljö Halland tagit fram ett webbGIS med tillhörande rapport och 
kommunspecifika underlag som kan underlätta arbetet med analyser och 
åtgärdsförslag. Underlaget finns tillgängligt på www.kulturarvklimat.se. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

Kommunerna rapporterar årligen:  
G=genomförd. Kommunen har under det senaste året färdigställt och antagit ett 
kommunomfattande kulturmiljöprogram enligt kriterierna i denna beskrivning. 
H=genomförd till hälften eller mer. Kommunen har under det senaste året gjort 
en inventering och värdering av kulturmiljön. 
P=påbörjad men ej genomfört till hälften. Kommunen har under det senaste 
året påbörjat arbetet med kulturmiljöprogrammet enligt kriterierna i denna 
beskrivning. 
E=ej påbörjad 
 
Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för 
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.  

  

http://www.kulturarvklimat.se/
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BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 
Öka andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor genom att: 

a) öka inköpen av ekologiska livsmedel inom kommunerna 
b) öka inköpen av ekologiska livsmedel inom sjukvården och övriga 

verksamheter inom Västra Götalandsregionen 
c) erbjuda stöd via Skolmatsakademin och projektet Mer lokal mat i offentliga 

kök  

Huvudaktörer för genomförandet 
a) Kommunerna  
b) Västra Götalandsregionen  
c) Länsstyrelsen: ”Mer lokal mat i offentliga kök”, Västra Götalandsregionen: 
”Skolmatsakademin” 

Berörda aktörer 
Kommuner (inom delåtgärd c) berörs som deltagare i projekten 

Berörda miljökvalitetsmål 
Giftfri miljö 
Ett rikt odlingslandskap 

Berörda globala mål 
2. Ingen hunger 
3. Hälsa och välbefinnande 
6. Rent vatten och sanitet 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 
Giftfri miljö 

3. Ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn  

Bakgrund och nuläge 

Regeringens inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion är att 
60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av 
ekologiska livsmedel 2030.22  
 
Vi väljer här att fokusera och lyfta fram insatser för att öka konsumtionen av 
ekologisk, lokalproducerad mat inom offentlig sektor. Den utgör 5–8 procent 
av Sveriges totala livsmedelsinköp, men vi bedömer att dagligvaruhandeln 
styrs av efterfrågan som är svårare att påverka. Vi vill också betona att det 

 
22 Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel öka - 

Jordbruksverket.se 

https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/livsmedelsstrategi-for-sverige/sa-ska-eko-oka
https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/livsmedelsstrategi-for-sverige/sa-ska-eko-oka
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finns ett stort värde av konventionell, miljövänlig produktion i Sverige men att 
andelen ekologisk produktion kan öka med flera miljövinster som följd. 
Samtidigt finns det stora utmaningar med all livsmedelsproduktion och även 
ekologisk produktion innebär en miljöbelastning. 
 
Marknaden för ekologiska livsmedel har stagnerat. Främst inom 
dagligvaruhandeln, som i stället har valt att fokusera mer på lokalt och 
svenskt. Ökade insatser behövs för att lyfta fram mervärden med ekologiska 
livsmedel och ekologisk produktion. Detta kommer att göras inom regeringens 
särskilda åtgärdsprogram för ekologisk produktion och konsumtion23. 
Stagnerad efterfrågan inom detaljhandeln gör att arbetet för ökad konsumtion 
av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor är än viktigare. 

I den offentliga sektorn är prispressen hård och styrs av val på andra politiska 
och administrativa nivåer. Samtidigt kan volymerna hos den enskilda 
offentliga aktören vara tillräcklig för att säkra avsättningen hos en 
livsmedelsproducent. Rent politiskt kan också värdet av att offentliga aktörer 
agerar som föregångare vara mycket stort. Dessutom riktar sig offentliga 
organisationer mot extra känsliga grupper (barn, äldre och sjuka) samtidigt 
som många kostvanor grundläggs i skolåldern.  

Motiven för att fokusera på ekologiskt producerad mat och inte lokal 
produktion är både praktiska och ett sätt att nå så många delar som möjligt i 
en åtgärd. I upphandlingssammanhang är det en utmaning att efterfråga lokal 
mat men det går att skriva kravkriterierna på sådant sätt att det underlättar 
även för lokala leverantörer att lämna anbud. Det är möjligt och önskvärt att 
kombinera krav på både ekologiskt och lokalt/svenskt producerade livsmedel. 

Det finns en hälsoaspekt genom mindre risk för resthalter av växtskyddsmedel 
i maten såväl som själva hanteringen av växtskyddsmedel. Oavsett hur rent 
Sveriges konventionella jordbruk är hittas resthalter, framför allt i produkter 
från länder utanför EU. Det ger också en global koppling till att inte exportera 
miljöbelastning. Inte minst minskar odlarnas exponering för växtskyddsmedel 
över hela världen om vi i Sverige ökar konsumtionen av ekologiska livsmedel. 
Miljöaspekten på både global och lokal användning av växtskyddsmedel är 
också central. Även med striktare regler för hantering och spridning hittas 
rester i ytvatten. I grundvatten är det främst rester av gamla, nu förbjudna 
produkter men det visar också att kemikalier i naturen kan få effekter långt in 
i framtiden.  

Problem med skadliga ämnen försvinner inte för att maten produceras enligt 
ekologiska principer. Flertalet tungmetaller beror på gamla miljöproblem och 
nu förbjudna produkter men också på naturligt höga halter av till exempel 
kadmium i vissa markområden. 

Skolmatsakademin, ett kunskapsnätverk för att främja skolmåltiden och goda 
matvanor i skolan, drivs av Västra Götalandsregionen och har måltidspersonal 
som målgrupp.24 

 
23 Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel öka - 

Jordbruksverket.se 
24 Skolmatsakademin - Skolmatsakademin (vgregion.se) 

https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/livsmedelsstrategi-for-sverige/sa-ska-eko-oka
https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/livsmedelsstrategi-for-sverige/sa-ska-eko-oka
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/satsningar-och-samarbeten/skolmatsakademin/
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Projektet Mer lokal mat i offentliga kök är ett informations- och 
rådgivningsprojekt som drivs av Länsstyrelsen med finansiering från Västra 
Götalandsregionen och Landsbygdsprogrammet. Syftet är att vara processtöd 
för att mindre producenter ska kunna lämna anbud i offentliga upphandlingar, 
och för kommunernas upphandlare att kunna ställa krav. Exempelvis 
genomförs två seminarier per år med upphandlare och kostchefer om det 
svenska lantbruket och livsmedelsproduktionen. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: Genom att servera ekologiskt minskar risken för de som äter att 
få i sig livsmedel med resthalter. Särskilt gäller det livsmedel producerade 
utanför Europa. Miljöeffekter av växtskyddsmedelsrester minskar, men även 
den ekologiska produktionen måste vara resurseffektiv med tanke på 
effektivitet och tillåtna gödselmedel. Även produktion av handelsgödsel och 
växtskyddsmedel har en miljöbelastning som minskar med ökad ekologisk 
konsumtion. I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter av 
växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling25.  

Socialt: En minskad exponering av kemikalier är bra för alla samhällsgrupper, 
här är barn och sjuka en särskild utsatt grupp som ofta äter mat från 
storhushåll. Arbetsmiljö är en viktig fråga för producenter runt om i världen 
eftersom det är användarna som är mest exponerade för riskerna. 

Ekonomiskt: Åtgärderna bör vara samhällsekonomiskt lönsamma eftersom den 
minskar risken för framtida ohälsa. Åtgärden gynnar förutsättningen för 
framtida livsmedelsproduktion genom ett mer hållbart brukande av mark och 
vatten, till exempel minska resistensbildning och mer kretsloppsbaserade 
system. Ekologisk produktion gynnar biologisk mångfald vilket i sin tur är en 
förutsättning för flera ekosystemtjänster, utan vilka samhället skulle få stora 
kostnader. 

Tidsplan 
2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 
Inom befintlig verksamhet samt genom finansiering via Västra 
Götalandsregionen, exempelvis Program för hållbar utveckling/Livsmedel och 
gröna näringarna. 

Program för hållbar utveckling - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 
Synergier med: folkhälsomålen, barnets rättigheter, jämställdhetsmål. 

 
25  Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald | Externwebben (slu.se) 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/nyheter/aldre-nyheter/2014/2/ekologisk-odling-gynnar-biologisk-mangfald/
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Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  
Kopplar till åtgärd SO14 Främja ekologisk produktion 

Klimatanpassning 
Konsumtionen har i sig ingen direkt koppling till klimatanpassning, men det 
har däremot själva produktionen, se åtgärd SO14 Främja ekologisk produktion. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

a) Länsstyrelsen inhämtar årligen Ekomatscentrums kartläggning av 
offentliga aktörers inköp av ekologiska livsmedel och rapporterar: 
G=50% av kommunernas livsmedelsbudget är inköp av ekologiska livsmedel 
H=40% av kommunernas livsmedelsbudget är inköp av ekologiska livsmedel 
P=32% av kommunernas livsmedelsbudget är inköp av ekologiska livsmedel (= 
nivån 2015) 
E=ej aktuell 
 
Eftersom Ekomatcentrum gör en kartläggning behöver de kommuner som åtar 
sig åtgärden inte också rapportera in via åtgärdswebben. Länsstyrelsen 
rapporterar även antalet kommuner som rapporterade till Ekomatscentrum. 
 
 
b) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen: 
G= 50% av Västra Götalandsregionens inköp av livsmedel är ekologisk 
H= 45% av Västra Götalandsregionens inköp av livsmedel är ekologisk 
P= 40% av Västra Götalandsregionens inköp av livsmedel är ekologisk 
E= ej aktuell 
 
c) Länsstyrelsen rapporterar årligen om genomförda seminarier inom Mer 
lokal mat i offentliga kök: 
G= två seminarier har genomförts under året 
H= ett seminarium har genomförts under året 
P= planering har påbörjats för seminarium/seminarier 
E= ej påbörjad 
 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
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BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi  
a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi.  
b) Länsstyrelsen anordnar ett seminarium om arkitekturstrategi och ger 
löpande rådgivning. 

Huvudaktör för genomförandet 

a) Kommuner 
b) Länsstyrelsen 

Berörda aktörer 

a) Länsstyrelsen, i form av rådgivning 
b) Kommuner, deltar på seminariet 

Berörda miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö 

Säker strålmiljö 

Levande sjöar och vattendrag 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Myllrande våtmarker 

Ett rikt odlingslandskap 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 
3. Hälsa och välbefinnande 

5. Jämställdhet 

6. Rent vatten och sanitet 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

10. Minskad ojämlikhet 

11. Hållbara städer och samhällen 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 
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Berörda regionala tilläggsmål 

Samtliga på God bebyggd miljö: 

Lätt att gå, cykla och åka kollektivt 

Många åker kollektivt 

Värnade kulturhistoriska och arkitektoniska värden 

Minskad energianvändning i bostäder och lokaler  

Samhället anpassas till klimatförändringarna 

Bakgrund och beskrivning 

”Propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö" (Prop. 2017/18:110) 
presenterades i februari 2018 av dåvarande kultur-, miljö- och 
bostadsministrarna. Politiken tar ett helhetsgrepp om arbetet med den 
gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Det 
politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har 
avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön 
påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och 
välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt politiken, ses som ett 
sammanhållet område där alla dessa perspektiv samspelar och berikar 
varandra.”26  
 

a.  
Vad är en arkitekturstrategi? 
En arkitekturstrategi är sammantaget ett kraftfullt verktyg för att nå flera 
miljömål: 

Kärnan i gestaltad livsmiljö är en helhetssyn på formandet av människans hela 
livsmiljö. En arkitekturstrategi är ett framåtsyftande och övergripande verktyg 
som uttrycker kommunens långsiktiga ambition och vilja för den gestaltade 
livsmiljön. Arkitekturstrategin är ett process- och dialogverktyg som hjälper till 
att föra kunskapen kring arkitekturfrågorna framåt och få denna kunskap att 
användas i kommunens olika processer kopplade till planering, byggande och 
förvaltning, samt slutligen ge kvaliteter i den färdiga miljön. Den kan vara ett 
stöd för att exploatörer lättare ska förstå kommunens vilja och ambition. 

 

Vad kan en arkitekturstrategi innehålla? 

Arkitekturstrategin ska inbegripa hela livsmiljön, det vill säga inte bara 
byggnader utan också offentliga platser, platser för infrastruktur och gröna/blå 
platser. I strategin ska barnperspektivet vara integrerat. Arkitekturstrategin 
kan ta upp kvalitativa frågor som historisk förankring i det som redan är byggt, 
och det offentligas roll att agera förebild. Läs mer i vägledningen från 
Boverket. 

 

 
26 Politik för gestaltad livsmiljö - Boverket 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/politik/
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Vilken typ av dokument blir en arkitekturstrategi? 

Kommunen kan välja att låta arkitekturstrategin vara en del av översiktsplanen 
eller ett fristående dokument kopplat till ÖP. Den blir då ett starkare verktyg 
som följer plan- och bygglagen, PBL.  Fördelar/nackdelar med olika vägar att gå 
för den berörda kommunen kan gärna diskuteras med Länsstyrelsen. Små 
kommuner kan dock ha svårt att mäkta med att integrera arkitekturstrategin i 
ÖP, och även en fristående strategi kan få stor betydelse för samtalet inom 
kommunen och genomslag för frågorna genom plan- och byggprocessen. Det är 
en fördel att dokumentet, även om det är fristående, antas av 
kommunfullmäktige för starkare PBL-koppling i handläggning samt starkare 
förankring politiskt. I sista hand, om arbetet exempelvis inte synkar i tid med 
framtagande av ÖP, kan arkitekturstrategin utformas som ett tematiskt tillägg. 
Länsstyrelsen rekommenderar dock inte det, då innehållet troligen fokuserar 
på kvalitativa frågor snarare än föreslår ny markanvändning. 

 

Hur kan kommunen arbeta fram sin arkitekturstrategi? 

Till stöd kan kommunerna få rådgivning från Länsstyrelsen. Se också Boverkets 
vägledning27.  

Arbetet kan gärna bedrivas integrerat med arbetet inom åtgärden BK4 
Kommuner tar fram kulturmiljöunderlag. Kulturmiljö och den byggda miljö 
som är historiebärande är också arkitektur och är en viktig identitetsbärare när 
man utformar ny arkitektur. Det finns sammanhang som binder ihop dåtid, 
nutid och den byggda miljö som komma ska. 
 

Om kommuner vill kan de samordna sig genom att exempelvis ta fram 
gemensamma delar och sedan lägga till det kommunspecifika, alternativt 
fördela olika frågor, dela med sig av erfarenheter till varandra, med mera. 

 

b. Länsstyrelsen ger råd genom att bland annat sammanställa material, 
delta i dialog och nätverk med kommunerna, och genomföra ett 
seminarium som lyfter aktuella frågor och exempel. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: En arkitekturstrategi kan visa hur kommunen tar hjälp av 
arkitekturen för att möta olika utmaningar. Nya miljöer som planeras och 
växer fram innebär ofta en belastning på våra naturliga ekosystem. 
Gestaltningen av våra livsmiljöer kan bidra till bland annat en effektiv och 
cirkulär energi- och resursanvändning, miljövänliga sätt att förflytta sig, 
belysning och materialval som inte belastar våra ekosystem, och 
vardagsmiljöer fria från farliga kemikalier.  

Socialt: vår gestaltade livsmiljö ger förutsättningar för jämlika sociala 
strukturer.  Det handlar till exempel om mötesplatser, barriärer, målpunkter, 

 
27 Vägledning om arkitekturstrategier - Boverket 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/arkitekturstrategi/vagledning-arkitekturstrategier/
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bostäder och om täthet/gleshet och blandning. Detta ger de rumsliga 
möjligheterna för socialt kapital, jämlika livsvillkor, tillgång till resurser och 
mobilitet vilket i sin tur bidrar till integration, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, trygghet med flera mål.  

Ekonomiskt: vår gestaltade livsmiljö består av långlivade strukturer i form av 
bland annat infrastruktur och byggnader. När dessa utformas med eftertanke 
utifrån både de värden som redan finns och de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga värden vi vill uppnå på lång sikt, är det ett förnuftigt hushållande 
med samhällets resurser. 

Tidsplan 

2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

Ryms inom ordinarie verksamhet 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Arkitekturpolitiska målen, folkhälsomålen, mänskliga rättigheter, barnets 
rättigheter , jämställdhetsmål, friluftsmål, regional utveckling, 
transportpolitiska målen, kulturmiljömålen 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Koppling till BK4 Kommuner tar fram kulturmiljöunderlag, genom att 
kommunen kan välja att ta fram ett gemensamt dokument för kulturmiljö och 
arkitektur. 

Koppling till BK 7 Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering, genom att 
inarbeta barnperspektiv i arkitekturstrategin. 

Klimatanpassning 

Utformning av byggnader och det offentliga rummet är en viktig del av arbetet 
med klimatanpassning. Hur är det att bo och förflytta sig i staden/tätorten vid 
höga temperaturer eller kraftig nederbörd? Hur gör vi plats för vattnet vid ett 
skyfall? Hur skyddar träd mot värmeöar? 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

 

a. Kommunerna rapporterar årligen: 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/politik/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/mal-for-demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/mal-for-barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/mal-for-barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/
http://www.vgregion.se/vg2020
http://malportal.trafa.se/
http://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/vad-ar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/
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G=vi bedömer att vi har en process på plats för att aktivt föra samtal om 
arkitektur inom kommun och med berörda aktörer, och vi ser önskvärda 
resultat i den gestaltade miljön 

H=processen är påbörjad och vi bedömer att en förändring i 
arbetssätt/kunskap/resultat inom kommunen kan urskiljas 

P= processen är påbörjad genom exempelvis ett första möte/dialog och/eller 
att en plan för processen finns framtagen 

E= processen är ej påbörjad 

 

Det finns också möjlighet att lämna fritextsvar. Återkoppla då gärna vilket stöd 
har ni haft av arbetet med arkitekturstrategin. 

 

 

b. Länsstyrelsen rapporterar årligen: 
G=seminarium är genomfört 

H=datum och innehåll för seminariet är bestämt  

P= seminarie har börjat planeras  

E= åtgärden är ej påbörjad 

 

Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för 
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.  
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BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering  
a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar 
kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av 
planärenden. 
b) Länsstyrelsen ordnar kunskapshöjande seminarium för länsstyrelse och kommuner 
om vad det konkret kan betyda i den byggda miljön att beakta barnperspektivet. 
 

Huvudaktörer för genomförandet 

a) Kommuner 
b) Länsstyrelsen 
 

Berörda aktörer 

a) Länsstyrelsen, som rådgivare 
b) Kommuner, deltar på seminarium 
 

Berörda miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

Giftfri miljö 

Säker strålmiljö 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 
3. Hälsa och välbefinnande 

4. God utbildning för alla  

10. Minskad ojämlikhet 

11. Hållbara städer och samhällen 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

En ekonomi oberoende av fossila bränslen 

Lätt att gå, cykla och åka kollektivt 
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Samhället anpassas till klimatförändringarna 

Bakgrund och nuläge 

Den fysiska miljön påverkar barns uppväxt, hälsa och välbefinnande. 
Tillgången till och kvaliteten på deras utemiljö är en viktig del av deras 
uppväxtvillkor.  

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. Det ökar 
behovet av fokus på arbete med barns rättigheter i fysisk planering och 
stadsutveckling. Barnets rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade i 
frågor som rör dem är en central rättighet i barnkonventionen (artikel 12). 

Syftet med åtgärden är att hjälpa kommuner att komma igång med att tillämpa 
barnperspektivet i fysisk planering. Olika kommuner har kommit olika långt i 
detta. Det är viktigt att perspektivet hanteras i ÖP som vägledning inför DP.  

Det är centralt att barnkonsekvensanalysen, om kommunen väljer att arbeta 
med en sådan, är integrerad i planprocessen från början. En 
barnkonsekvensanalys kan till exempel, beroende på aktuell 
planeringssituation, hantera och syfta till att förbättra: 

• säkerhet och trygghet, tillgänglighet och nåbarhet, orienterbarhet och 
rörelsemönster 

• utrymme för barn i det offentliga rummet, skolgårdar, gatumiljö med 
mera  

• tillgång till grönytor  
• material och barnens skala i arkitekturen. Exempelvis avstånd, ingångar 

till byggnader, fönster i barns ögonhöjd. Material och utformning som 
väcker nyfikenhet, skapar trivsel och tål barns lek och användning. Att 
barn ser exempelvis gröna tak och solpaneler och får förståelse för 
hållbarhet. 

• möjlighet till idrott och rörelse 
• hälsa: giftfria miljöer, bra luft inne och ute, bra ljudmiljö, skugga och 

svalka på skolgårdar/förskolegårdar vid värme 
• barnvänliga boendemiljöer, exempelvis marknära boende med egen 

uteplats även i flerbostadshus 
• dialogprocesser som involvera barn och unga. 

 

Läs mer här: Vägledning om barns och ungas utemiljö - Boverket 

Boverket kommer framöver att få ett uppdrag kring vägledning av 
barnkonventionen vid fysisk planering. Den ska vara klar i september 2022. 

 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: När barns och ungas behov tillgodoses i den byggda miljön, 
påverkas flera miljömål positivt. Exempelvis utvecklas barn bättre både 
mentalt och fysiskt om deras utelekmiljö är naturlik. Detta gynnar bevarande 
av naturmark i tätort och dess övriga ekosystemtjänster. Om 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/barns-och-ungas-utemiljo/
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bebyggelsestruktur och gaturum utformas med närhet, säkerhet, tillgänglighet 
och trygghet i fokus, minskar sannolikt klimatpåverkan då barn och unga kan 
gå och cykla och färre behöver skjutsas i bil. Aktiva transporter ger en bättre 
folkhälsa genom rörelse i vardagen.  

Socialt: En tryggare och mer tillgänglig byggd miljö gynnar alla grupper i 
samhället. Att bli tillfrågad och att delta i dialogprocesser kopplat till fysisk 
planering kan ha en positiv effekt på barnens tillit till samhället. 

Ekonomiskt: utformning av vår gestaltade livsmiljö med barnperspektivet 
integrerat kan spara samhällets resurser på sikt, bland annat genom ökad 
hälsa. 

Tidsplan 

2022-programperioden ut 

Kostnad och finansiering 

Ryms inom ordinarie verksamhet 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Arkitekturpolitiska målen, folkhälsomålen, Mänskliga rättigheter,  Barnets 
rättigheter, Jämställdhet, friluftsmål, regional utveckling, transportpolitiska 
målen,  kulturmiljömålen 

 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Koppling till BK 6 Kommuner tar fram arkitekturstrategi genom att inarbeta 
barnperspektiv i arkitekturstrategin. 

Länsstyrelserna fick 2019 ett särskilt uppdrag av regeringen att utveckla 
myndighetens arbete med barnets rättigheter. I beskrivningen av uppdraget 
står det att arbetet behöver förstärkas i samband med att barnkonventionen 
blir svensk lag. 

Klimatanpassning 

Utformning av åtgärder för klimatanpassning i fysisk planering behöver beakta 
barnperspektivet. Ett barnperspektiv kan främja naturbaserade åtgärder för 
klimatanpassning, men utformning och design är viktigt. Ett annat perspektiv 
är möjligheten att använda naturbaserade lösningar för klimatanpassning i 
pedagogiskt syfte för att undervisa om klimat och biologisk mångfald.  

Utformning av öppna dagvattenlösningar och insatser för att ta hand om vatten 
vid skyfall är viktig, så att de inte skapar drunkningsrisker genom exempelvis 
plötsliga oförutsedda skillnader i vattendjup eller förekomst av förorenat 
vatten om lekplatser/idrottsplatser används för att tillfälligt lagra vatten vid 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/politik/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/mal-for-demokrati-och-manskliga-rattigheter/
file:///C:/Users/820211-002/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z2EHRYJD/Mål%20för%20barnets%20rättigheter%20-%20Regeringen.se
file:///C:/Users/820211-002/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z2EHRYJD/Mål%20för%20barnets%20rättigheter%20-%20Regeringen.se
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/
http://www.vgregion.se/vg2020
http://malportal.trafa.se/
http://malportal.trafa.se/
http://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/vad-ar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/
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skyfall. Vid åtgärder där man funderar på hur mycket vatten som kan stå och 
människor fortfarande beräknas kunna förflytta sig, så måste man beakta att 
barn inte kan vada genom lika mycket vatten som vuxna. 

Skugga och svalka på platser där barn vistas (skol-/förskolegårdar och 
lekplatser) är en viktig klimatanpassningsåtgärd. Barn är precis som äldre 
extra känsliga för värme.  

UPPFÖLJNING 

 Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet 

 

a) Kommuner rapporterar årligen: 
G= vi arbetar löpande efter en process/rutin för att tillämpa 
barnrättsperspektivet i fysisk planering, och vi ser önskvärda resultat i den 
gestaltade miljön.  

H=processen/rutinen har beslutats och vi har börjat arbeta efter den.  

P= vi har börjat skapa en process/rutin genom exempelvis ett första 
möte/dialog och/eller en plan för arbetet.  

E= vi har inga processer eller rutiner för att tillämpa barnrättsperspektivet i 
fysisk planering.  

 

b) Länsstyrelsen rapporterar årligen: 
G=seminarium är genomfört 

H=datum och innehåll för seminariet är bestämt  

P= seminarie har börjat planeras  

E= åtgärden är ej påbörjad 

 

Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för 
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.  
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BK8. Vägledning till kommunernas energiplaner  
Länsstyrelsen tar fram en vägledning för kommunernas energiplaner, och 
sprider den. 

Huvudaktör för genomförandet 

Länsstyrelsen 

Berörda aktörer 

Kommuner, som mottagare av vägledningen 

Berörda miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan 

God bebyggd miljö 

(Eventuella sekundära effekter på biologisk mångfald om energiplaner tar upp 
grödor och cirkulering av näringsämnen) 

Berörda globala mål 
7. Hållbar energi för alla 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

En ekonomi oberoende av fossila bränslen 

Ökad andel förnybar energianvändning 

Minskad energianvändning i bostäder och lokaler  

Bakgrund och nuläge 

Syftet med åtgärden är ett mer aktivt arbete med frågorna för att uppnå 
minskad klimatpåverkan. 

Kommunerna ska enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering,  
Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering, ha en energiplan. Det 
ser olika ut hur detta efterlevs, vad energiplanen innehåller och hur den knyts 
till fysisk planering.  
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Länsstyrelsen har gjort en kartläggning av kommunernas energiplaner under 
hösten 2021. En av frågorna i kartläggningen är vilket behov kommunerna har 
av vägledning. Kartläggningen blir ett viktigt underlag för att ta fram 
vägledningen. De gjordes en liknande kartläggning 201028.  

En möjlig utgångspunkt för arbetet kan också vara Länsstyrelsen lägesbild över 
Trygg elförsörjning | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se): I 
rapporten är den generella lägesbilden att effekt- och kapacitetssituationen i 
Västra Götaland inte är ett akut problem i dagsläget. Omställningen till 
fossilfritt samt en ökad tillväxt gör dock att vi kan förvänta oss ett ökat 
effektbehov framöver vilket kommer att orsaka utmaningar i elförsörjningen 
avseende distribution och produktion. 

Förutom en omställning till elektrifierade fordon är Västra Götaland en stark 
industriregion och logistikregion. Rapporten identifierar stora behov av 
samordning mellan många aktörer där kommunernas energiplaner kan utgöra 
lägesbilden för den aktuella kommunen samt beroenden av andra. 

Det är också viktigt att förhålla sig till pågående nationellt och kommande 
regionalt arbete inom vindbruk, se strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.29 

Kopplat till översiktsplaner krävs dessutom utrymme för distribution och 
utbyggnad av nät. Det bör finnas kontroll på stamnät, regionalnät och lokala 
nät samt dess kopplingspunkter i förhållande till kommunen. Detta är en viktig 
mellankommunal och regional fråga. 

Energiplanen bör enligt Boverket kopplas till översiktsplanen så att 
energisektorns mark- och vattenbehov kan tillgodoses.30  

Arbetet kan identifiera hur de kommunala energiplanerna kan hantera de 
frågor och utmaningar som redovisas i Länsstyrelsen lägesbild31 såsom; 

• andel lokalproducerad el (vatten, vind sol med mera) 
• identifierad framtida produktion  
• påverkan av distribution inom den egna kommunen 
• stoppområden för energiproduktion 
• behovet av och utbyggnadstakten för elektrifieringen av den privata 

fordonsparken 
• hur utvecklingen av ett transportsnålt samhälle utvecklas inom både nya 

och befintliga bostadsområden.  
 

En övergång till ett energisystem baserat på förnyelsebar energi behöver också 
klimatanpassas utifrån exempelvis robusthet för extremväder. Länsstyrelsens 

 
28 https://docplayer.se/10211218-Energiplanering-i-vastra-gotalands-lan.html 
29 Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad (energimyndigheten.se) 
30 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplanllmanna-

intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatpaverkan/resursanvandn/fossilfri/ 
31 Trygg elförsörjning | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/trygg-elforsorjning.html
https://docplayer.se/10211218-Energiplanering-i-vastra-gotalands-lan.html
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatpaverkan/resursanvandn/fossilfri/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatpaverkan/resursanvandn/fossilfri/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/trygg-elforsorjning.html
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vägledning behöver innefatta klimatanpassningsaspekterna32. Även 
totalförsvarsaspekter behöver ingå. 

Vägledningen kan exempelvis lanseras på ett seminarium med kommunerna. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: hur en kommun planerar för energiproduktion, distribution och 
användning är bland annat en fråga om markanvändning, vilket gör att effekter 
kan uppstå i landskapet. Åtgärder i form av fler träd och annan vegetation kan 
till exempel minska behovet av fjärrkyla under perioder med höga 
temperaturer för att inte öka energianvändningen, vilket kan vara positivt för 
biologisk mångfald. Möjliga konflikter mellan vindkraft och biologisk mångfald 
är samtidigt väl kända. 

Socialt: många människor, särskilt unga, känner idag en stark oro för klimatet. 
Ett antagande kan vara att om kommunerna informerar om att de har 
genomtänkta planer för hur energifrågorna kan hanteras långsiktigt hållbart, 
skulle denna oro möjligen kunna minska något. 

Ekonomiskt: hur en kommun planerar för energiproduktion, distribution och 
användning är bland annat en fråga om hushållning med resurser, både i fråga 
om investeringar och om naturresurser. 

Tidsplan 

2022-programperioden ut. 

Kostnad och finansiering 

Ryms inom ordinarie verksamhet.   

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

klimatmålen Målkonflikt kan uppkomma med mål om bostadsbyggande och 
annan exploatering. 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Klimat 2030 

Klimatanpassning 

Energisystemen behöver vara tillförlitliga och kunna fungera utan avbrott och 
störningar. Ett energisystem måste därför vara robust även i ett förändrat 
klimat. 

 
32 Se 29638.pdf (msb.se)  och Värmens påverkan på samhället : en kunskapsöversikt för kommuner med faktablad 

och rekommendationer vid värmebölja (msb.se) 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://rib.msb.se/filer/pdf/29638.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://rib.msb.se/filer/pdf/27620.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/27620.pdf
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En energiplan kommer att innefatta en miljöbedömning, där klimatanpassning 
ska ingå. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktörers aktivitet 

Länsstyrelsen rapporterar årligen: 

G=vägledning är klar och kommunicerad till kommuner  

H=förslaget är kommunicerat med kommuner och synpunkter inhämtade 

P= förslag på vägledning är framtaget 

E= åtgärden är ej påbörjad 
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BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor 
och transporter  
a) Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och 
transporter genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked) 
 
b) Länsstyrelsen utvecklar rådgivningen till kommuner kring klimatpåverkan 
från resor och transporter i ÖP och DP, bland annat i form av ett seminarium.  

Huvudaktör för genomförandet 

a) Kommuner 
b) Länsstyrelsen  

Berörda aktörer 

a) Länsstyrelsen, inom ordinarie ärendehantering 
b) Kommuner, som deltagare på seminarium 

Berörda miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

God bebyggd miljö 

Berörda globala mål 
3. Hälsa och välbefinnande 

7. Hållbar energi för alla 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

En ekonomi oberoende av fossila bränslen 

Minskade utsläpp av kväveoxider 

Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen 

Minskade utsläpp av partiklar 

Lätt att gå, cykla och åka kollektivt 

Många åker kollektivt 
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Bakgrund och nuläge 

Fysisk planering är ett avgörande verktyg för att minska klimatpåverkan från 
resor och transporter. Det finns behov av kunskapslyft om verktyg för att 
minska påverkan på klimatet, på grund av bland annat bebyggelsestruktur och 
lokalisering som inte bidrar till ett transporteffektivt samhälle. 

Frågor att fokusera på kan exempelvis vara: 
- att nybyggnation stärker befintliga strukturer genom förtätning och 
komplettering, utifrån kommunens förutsättningar för energieffektiv 
bebyggelse och transporteffektiv planering 

- hantering av extern handelsetablering för dagligvaruhandel 
- knutpunkter för kollektivtrafik med ny bebyggelse och enkla resebyten 

-hållbar mobilitet som resultat av samverkan mellan fysisk planering, 
planering av infrastruktur och kollektivtrafik 

-andra effekter av en bebyggelse- och infrastruktur med minskad 
klimatpåverkan, exempelvis påverkan på luftkvalitet och grönytor. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: En lokalisering av bebyggelse för att främja en hållbar mobilitet 
kan innebära ett mer effektivt hushållande med mark, vilket kan minska 
intrånget i värdefulla naturmiljöer generellt. Samtidigt kan det dock innebära 
intrång i just värdefulla naturmiljöer, om klimatnyttan bedöms väga tyngre av 
exempelvis en lokalisering av bostäder nära ett stationsläge och annan mark 
inte finns. Att använda mark till annat än ny infrastruktur frigör utrymme att 
skapa och utveckla ekosystemtjänster. 

Socialt: Planering utifrån en minskad klimatpåverkan kan underlätta 
vardagslivet då det blir närmare till olika målpunkter. De grupper som 
generellt har mindre tillgång till bil, som kvinnor, barn och äldre, gynnas av att 
det blir enklare att ta sig fram med kollektivtrafik, till fots och med cykel. Att 
nyttja och utveckla befintlig bebyggelse kan också innebära ett större 
ansvarstagande för kulturmiljöer med positiva effekter på människors 
upplevelse av sin livsmiljö, integration med flera positiva aspekter. 

Ekonomiskt: Att i den fysiska planeringen fokusera på minskad klimatpåverkan 
handlar om att arbeta aktivt med resurshushållning genom att utnyttja 
befintliga värden och strukturer samt komplettera dem. Med en mer 
transporteffektiv bebyggelsestruktur minskar också kommunernas kostnader 
för service. Investeringar i kollektivtrafik är förstås en utgift, men som med 
råge bör vara samhällsekonomiskt lönsam mot bakgrund av kostnaderna för 
klimatförändringarna. 

Tidsplan 

2022-programperioden ut 
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Kostnad och finansiering 

Ryms inom ordinarie verksamhet. 

Utlysningar kan komma från Energimyndigheten. 

Medel kan i senare skeden sökas för åtgärder som konkret minskar utsläpp av 
växthusgaser, via Klimatklivet Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Västra 
Götaland (lansstyrelsen.se), exempelvis cykelgarage, cykelvägar, och 
järnvägsutbyggnad kopplat till omlastningsterminaler. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

folkhälsomålen, Mänskliga rättigheter , Barnets rättigheter, Jämställdhet, 
friluftsmål, regional utveckling, transportpolitiska målen,  kulturmiljömålen 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Kopplar till åtgärden KL1 som har fokus på åtgärder för en bättre luftkvalitet 
och samtidigt ska verka för ett mer transporteffektivt samhälle.  

Klimatanpassning 

Klimatåtgärder kopplade till ekosystem behöver göras med ett 
helhetsperspektiv som inkluderar klimatanpassning såväl som minskad 
klimatpåverkan. Dessa båda insatsområden är beroende av varandra och bör 
samordnas i så hög utsträckning som möjligt så att klimatanpassningsåtgärder 
inte motverkar åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och vice versa 
(Regeringens proposition 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning). 

Synergieffekter och målkonflikter mellan minskad klimatpåverkan och 
klimatanpassning behöver analyseras i samband med att åtgärder planeras. 
Framför allt gäller detta naturbaserade lösningar och användning av grönytor. 
Klimatanpassning innebär både att minska sårbarheter men och också att ta 
tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle. 
Mindre behov av hårdgjord yta ger exempelvis större möjligheter till 
klimatanpassning, så som ytor som kan ta hand om vatten vid störtregn. Ett 
transporteffektivt samhälle är yteffektivt och kan öka denna möjlighet. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktörers aktivitet 

a. Kommunerna rapporterar årligen: 
G=kommunen arbetar aktivt med frågorna i ÖP, DP och planbesked 

H=kommunen har tagit fram en rutin och underlag för att kunna arbeta med 
frågorna i ÖP, DP och planbesked 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/mal-for-demokrati-och-manskliga-rattigheter/
file:///C:/Users/820211-002/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z2EHRYJD/Mål%20för%20barnets%20rättigheter%20-%20Regeringen.se
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/
http://www.vgregion.se/vg2020
http://malportal.trafa.se/
http://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/vad-ar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/
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P= kommunen har börjat arbeta med frågorna, exempelvis genom att 
identifiera viktiga kompetenser och frågor för kommunen, och vilket underlag 
som finns 

E= åtgärden är ej påbörjad 

 

Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för 
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.  

 

b. Länsstyrelsen rapporterar årligen: 
G=seminarium är genomfört 

H=datum och innehåll för seminariet är bestämt  

P= seminarium har börjat planeras  

E= åtgärden är ej påbörjad  
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BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, 
ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder  
 

a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och 
utveckling av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk 
kompensation, för att stärka biologisk mångfald och klimatanpassning. 
 
b) Länsstyrelsen konkretiserar principerna i storymap ”Planeringsunderlag för 
grön infrastruktur i översiktsplan” på seminarium, som ett av flera underlag 
som kommunen kan använda.  

Huvudaktörer för genomförandet 

a) Kommuner 
b) Länsstyrelsen  

Berörda aktörer 

a) Länsstyrelsen, inom ordinarie ärendehantering 
b) Kommuner, som deltagare på seminarium 

Berörda miljökvalitetsmål 

Levande sjöar och vattendrag 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

Berörda globala mål 

6. Rent vatten och sanitet 

11. Hållbara städer och samhällen 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

14. hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Berörda regionala tilläggsmål 

Bevarade grunda marina ekosystem 
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Förstärkt biologisk mångfald  

Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker 

Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda nturtyper 

Samhället anpassas till klimatförändringarna 

Ökat antal arter i vardagslandskapet 

God miljö för pollinerare 

Bakgrund och nuläge 

I åtgärden behöver kommunerna använda sig av underlag från Regional 
handlingsplan för grön infrastruktur inklusive webbGIS, och ta stöd av 
storymap ”Planeringsunderlag för grön infrastruktur i översiktsplan”:  

Våren 2021 har Länsstyrelsen publicerat ett utvecklat planeringsunderlag 
baserat på Regionala handlingsplan för grön infrastruktur. Underlaget visar 
områden att vara särskilt uppmärksam på och analysera vidare, för att kunna 
göra underbyggda ställningstaganden i översiktsplanen.  

Den bärande idén i planeringsunderlaget är så kallade 
uppmärksamhetsområden. Ett uppmärksamhetsområde kallar vi ett område 
där värdetrakter i den gröna infrastrukturen sammanfaller med påverkan i 
form av bebyggelse. Vi beskriver dessa områden, de ekosystemtjänster de ger, 
och vilka frågor kommunen kan fundera på för att hantera detta i 
översiktsplanen. Till analyserna finns förslag för hur en arbetsgång kan se ut 
för att tillämpa underlaget i planeringsprocessen. Analyserna visar på områden 
i en kommunövergripande och mellankommunal skala, och behöver 
kompletteras i kommunens fortsatta arbete med lokalt underlag. Vidare finns 
fördjupat material om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. 

Underlaget täcker till att börja med kommunerna i Boråsregionen. Nästa steg 
är att fortsätta utveckla materialet för hela Västra Götalands län. Delar av 
materialet kan dock redan nu användas av kommuner i andra delar av länet; 
principer, texter och delar av informationen på kartorna.  

 

Förväntad effekt av åtgärden 

Miljömässigt: genom att arbeta in tydliga ställningstaganden för grön 
infrastruktur i sina översiktsplaner kan kommunerna lägga en bra grund för att 
kunna bevara och utveckla länets gröna infrastruktur, med positiva effekter på 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Socialt: Ekosystemjänster som kan stärkas av att grön infrastruktur hanteras 
på ett bra sätt är bland annat friluftsliv och klimatanpassning, vilka har direkt 
påverkan på människors hälsa och välbefinnande. 

Ekonomiskt: genom att säkra en rad ekosystemtjänster i landskapet sparar 
samhället pengar. Detta kan handla om att låta naturen minska risken för 
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översvämningar istället för att behöva investera i tekniska anläggningar, eller 
att förebygga ohälsa som annars tar resurser från sjukvården. 

Tidsplan 

2022-programperioden ut. 

Storymapen ”Planeringsunderlag för grön infrastruktur i översiktsplan” 
kommer att vidareutvecklas för att täcka hela länet med start hösten 2021, 
Tidsplan finns ännu inte för när arbetet är helt klart. Alla kommuner kan 
oavsett detta delta på seminarium. 

Kostnad och finansiering 

Ryms inom ordinarie verksamhet.  

Länsstyrelsens arbete med och kostnader för ett seminarium är avhängigt en 
idag oklar budget för fortsatt arbete med grön infrastruktur. 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

folkhälsomålen, Mänskliga rättigheter , Barnets rättigheter, Jämställdhet, 
friluftsmål, regional utveckling, kulturmiljömålen, klimatanpassningsmål 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

Klimatanpassning 

Att bevara och utveckla en grön infrastruktur är en viktig del av arbetet med 
klimatanpassning. Den gröna infrastrukturen möjliggör för växter och djur att 
förflytta sig i landskapet när deras habitat påverkas av klimatförändringarna. 
Den gröna infrastrukturen stöttar den biologiska mångfalden som behövs för 
att stärka ekosystemens förmåga att hantera klimatförändringarna. 
Naturbaserade lösningar för klimatanpassning (till exempel öppna 
dagvattenlösningar och grönska för att skapa svalka) kan integreras som en del 
i en grön infrastruktur. 

UPPFÖLJNING 

Årlig uppföljning av aktörers aktivitet 

a) Kommunerna rapporterar årligen: 
G=riktlinjer finns med i antagen plan 

H=riktlinjer finns med i samrådshandling  

P=kommunen lyfter detta på tidig dialog med Länsstyrelsen 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/mal-for-demokrati-och-manskliga-rattigheter/
file:///C:/Users/820211-002/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z2EHRYJD/Mål%20för%20barnets%20rättigheter%20-%20Regeringen.se
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/
http://www.vgregion.se/vg2020
http://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/vad-ar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2021/handlingsplan-klimatanpassning-2021-2024.html
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E= åtgärden är ej påbörjad 

 

Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för 
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.  

 

b) Länsstyrelsen rapporterar årligen: 
G=seminarium är genomfört 

H=datum och innehåll för seminariet är bestämt  

P= seminarium har börjat planeras  

E= åtgärden är ej påbörjad 
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 Kommunstyrelsen 

 
Besvarande av remiss från Miljödepartementet om 
slutbetänkande SOU 2022:21 - Rätt för klimatet  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen enligt kommunlednings-
förvaltningens förslag till remissvar, daterat den 10 oktober 2022. 

Sammanfattning  
Falköpings kommun är remissinstans för klimaträttsutredningens 
slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Utredningen föreslår 
åtgärder inom tre områden: 1) Främja bidrag till klimatomställningen genom 
ändringar i miljöbalken, 2) Underlätta byggande av elnät, 3) 
Transporteffektivt samhälle. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
ett remissvar som ställer sig positivt till utredningens förslag, då kraftfulla 
åtgärder krävs för att nå klimatmålen.   

Bakgrund 
Riksdagen antog år 2017 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som 
innehåller klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. För att stärka 
ramverkets genomslagskraft togs år 2019 ett regeringsbeslut om att se över 
all relevant svensk lagstiftning i en klimaträttsutredning. Ett delbetänkande 
presenterades i mars 2021 och ett slutbetänkande i maj 2022. 
Klimaträttsutredningens slutbetänkande presenteras i den statliga 
utredningen Rätt för klimatet, SOU 2022:21, som nu är ute på remiss. 
Falköpings kommun har bjudits in att lämna synpunkter som en av 167 
remissinstanser.  
Utredningen presenterar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre 
områden: 1) Främja bidrag till klimatomställningen genom ändringar i 
miljöbalken, 2) Underlätta byggande av elnät, 3) Transporteffektivt 
samhälle. 

Förvaltningens bedömning 

Utredningen innehåller många bra förslag som kommer att underlätta 
klimatomställningen i Sverige, vilket gör det lättare för Falköpings kommun 
att genomföra klimatstrategin. Kommunledningsförvaltningen har formulerat 
ett uppmuntrande remissvar som omfattar alla delar av utredningen. I sitt 
yttrande bekräftar Falköpings kommun utredningens beskrivningar och 
slutsatser som rör kommunens roll och lyfter ytterligare frågor som borde ha 
inkluderats i utredningen. Vissa delar kan behöva beskrivas djupare för att 
kunna implementeras på ett bra sätt. Tät dialog med kommuner bör föras i 
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den fortsatta processen, gärna genom Klimatkommunerna där Falköping är 
medlem.  
Yttrandet i sin helhet finns i bilaga. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  
Besvarandet av remissen får inga ekonomiska konsekvenser. Den statliga 
utredningen innehåller en del förslag som i förlängningen skulle kunna bidra 
ekonomiskt till klimatomställningsarbetet på kommunal nivå. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-10 
- Remissvar från Falköpings kommun – yttrande över Rätt för klimatet 

SOU 2022:21, 2022-10-10 
- Remissmissiv Klimaträttsutredningens slutbetänkande 
- Statlig utredning Rätt för klimatet SOU 2022:21 

Beslutet ska skickas till 

Regeringskansliet 
Utvecklingsledare hållbarhet 
Utvecklingsledare miljö/klimat 
 
 

 
Sara Lehman Svensson 
Utvecklingsledare 
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Remissvar från Falköpings kommun – yttrande över 
Rätt för klimatet SOU 2022:21 

 

 

Falköpings kommun ställer sig positiv till klimaträttsutredningens 
slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Det finns stora fördelar med 
att genomföra utredningens förslag, då kraftfulla åtgärder krävs för att nå de 
nationellt uppsatta klimatmålen. Utöver klimatnytta bidrar förslagen till 
ökad kostnadseffektivitet och tidsbesparing, vilket är nödvändiga parametrar 
för att hantera en ödesmättad situation. Transformativ klimatomställning 
måste ske skyndsamt på alla nivåer för att undvika katastrofala effekter av 
klimatförändringar.  

Yttrandet från Falköpings kommun omfattar alla delar av utredningen. 
Kommunen lyfter också ytterligare frågor som borde ha inkluderats i 
utredningen. Falköpings kommun bekräftar beskrivningar och slutsatser i 
utredningen som rör kommunens roll. Vissa delar kan behöva beskrivas 
djupare för att kunna implementeras på ett bra sätt. Tät dialog med 
kommuner bör föras i den fortsatta processen, gärna genom 
Klimatkommunerna där Falköping är medlem.  

Falköping går före och har antagit en klimatstrategi med ett skarpare mål än 
det nationella, Fossilfritt Falköping 2030. För att det ska vara möjligt krävs 
stora förändringar även i omvärlden. Trafiksystemet behöver ställas om och 
bli koldioxidneutralt och förstärkt kapacitet i elnätet är en förutsättning. 
Samtidigt kan tekniken inte lösa allt utan stora beteendeförändringar måste 
till. Vardagsresandet behöver minska generellt och gång och cykling 
främjas. Det är viktigt att det juridiska systemet hänger med och stöttar 
istället för hindrar klimatomställningen på alla nivåer. 

Klimatomställningen måste ske på ett sätt som respekterar allt liv, mänskliga 
rättigheter och naturens rättigheter. FN:s klimatpanel IPCC framhåller att det 
viktigaste för att rädda klimatet är att ge naturen utrymme att återhämta sig 
och främja biologisk mångfald. Ett helhetsgrepp behövs där kraftfulla 
utsläppsminskningar och klimatanpassningsåtgärder sker samtidigt och 
förstärker varandra. Denna inställning behöver reflekteras i det juridiska 
systemet.  
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Synpunkter på del I – Främja bidrag till klimatomställningen 

- Effektivare process för tillståndsprövning enligt miljöbalken är 
positivt. Enklare administration frigör tid och resurser som kan 
skynda på klimatomställningen för snabbare resultat.  
 

- Utredningens del I ”Främja bidrag till klimatomställningen” 
fokuserar på ändringar i miljöbalken, men miljöbalken är otillräcklig 
i sig. Det är inte bara mänsklig aktivitet som bidrar till 
klimatomställningen, utan naturens motståndskraft och 
återhämtningsförmåga i ett förändrat klimat är helt avgörande för att 
liv på vår planet ska kunna fortgå. Naturens bidrag till 
klimatomställningen bör främjas juridiskt.  

o Sverige bör erkänna naturens rättigheter i lagstiftningen, 
vilket flera länder har gjort.  

o Sverige bör driva frågan om ekocidlag i FN. 
 

Synpunkter på del II – Underlätta byggande av elnät 

- Bra i sin helhet att förkorta tillståndsprocessen för elnät så att 
utbyggnationen kan gå snabbare. Elektrifieringen är en nyckelfaktor i 
klimatomställningen. 
 

- Positivt att ändra lagen om kommunal energiplanering. Bra om det 
blir obligatoriskt för alla kommuner att ha en energi- och 
klimatplanering. Viktigt att det passar in i kommunens kontext och 
att en viss flexibilitet behålls i utformning och innehåll. Det 
kommunala självstyret ska värnas, samtidigt som nationell stöttning 
och erkännande av kommunernas viktiga roll välkomnas. 
 

- Förslaget att underlätta elektrifiering genom att ge Länsstyrelsen en 
stärkt roll att ta fram regionala planeringsunderlag kring markbehov 
skulle stötta kommunen. 
 

Synpunkter på del III – Transporteffektivt samhälle 

- Det är viktigt för kommunen att den nationella nivån i 
infrastrukturplaneringen på allvar börjar visa att man tänker uppnå 
transportsektorns och Sveriges övergripande klimatmål.  

- Håller med om att det krävs en utveckling mot ett transporteffektivt 
samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar. Infrastrukturobjekt bör därför inte genomföras om de endast 
blir samhällsekonomiskt lönsamma om man räknar med ett ökat 
transportarbete. 

- Reformation av transportplaneringen behövs på alla nivåer i syfte att 
nå ett transporteffektivt samhälle. Förslaget ger kommunerna 
incitament till ökat åtgärdsarbete för gång, cykel och kollektivtrafik 
samt incitament för att kompetensutveckla personal inom mobility 
management, vilket är positivt. 
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- Utredningen betonar hur åtgärdsfokus i stad och på landsbygd måste 
vara olika. Positivt att landsbygdsperspektivet finns med. För att 
kombinationsresor ska vara möjliga måste det finnas fungerande 
anslutningar till kollektivtrafikknytpunkter.  
 

- Mycket positivt att nationell och regional planering av 
transportinfrastruktur föreslås bli scenariobaserat och utgå från ett 
minskat trafikarbete med personbil och lastbil.  
 

- Kommunen är positiv till förslaget om att ändra Trafikverkets 
instruktion genom att föra in begreppet transporteffektivt samhälle i 
styrande förordningar och koppla trafikarbete som mätbar parameter.  
 

- Förslaget om Trafikverkets förändrade mandat och roll kommer att 
underlätta kommunernas arbete för hållbart vardagsresande. I nuläget 
är det svårt att bygga cykelvägar på landsbygden på grund av 
Trafikverkets regler. 
 

- Positivt att fysisk planering ska främja gång, cykel och kollektivt 
resande, då kommuner förväntas tillämpa fyrstegsprincipen i 
översiktsplan och detaljplaner som ger upphov till betydande 
trafikflöden.  
 

- Långsiktiga beteendeförändringar hos individen behöver främjas 
med fler incitament för hållbart resande. Bidrag för att köpa 
cykel/elcykel eller andra mikromobilitetsfordon, minskade kostnader 
för kollektivtrafiken, billigare/gratis kollektivbiljetter till 
landsbygden och liknande förslag bör undersökas. 
 

- Utredningen fokuserar inte tillräckligt på godstransporternas 
effektivisering. Godstransporter, som står för en stor andel av 
klimatpåverkan, har en betydligt långsammare elektrifiering än 
personbilar. I takt med en ökad e-handel ökar även 
godstransporternas klimatpåverkan. 
 

- Kollektivtrafikens omställning får begränsat med utrymme i 
slutbetänkandet. Kollektivtrafiken behöver effektiviseras och göras 
mer tillgänglig på ett flexibelt sätt för att minska bilberoendet på 
landsbygden. Kollektivt ägda transportlösningar bör undersökas 
närmare, som till exempel hur styrmedel kan gynna bilpooler eller 
liknande kollektiva lösningar som minskar transportarbetet. 
 

- Sambandet mellan transporter och elnät utforskas inte i utredningen, 
vilket är problematiskt eftersom en ökad andel elfordon, inte minst 
på den tunga sidan med stora batterier, kan bidra till att balansera 
elnätet och lagra el när det finns överskott. Hur laddinfrastrukturen 
utformas, som utredningen knappt berör, är också relevant för ett 
transporteffektivt samhälle; t.ex. kan ”laddgator” i innerstäder alstra 
trafik om de inte utformas rätt. 
 

- Utredningen fokuserar på utsläpp inom det egna geografiska området 
och bortser till stor del från globala utsläpp orsakade av utrikes 
persontransporter samt varutransporter kopplade till vår konsumtion. 
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Till statsrådet och chefen 
för Miljödepartementet 

Regeringen beslutade den 17 december 2019 att en särskild utredare 
ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska 
ramverket får genomslag (dir. 2019:101). Delbetänkandet En klimat-
anpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) lämnades 
den 31 mars 2021. Regeringen beslutade därefter den 23 juni 2021 
att ge utredaren i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimatnytta 
mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom en 
särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt, och lämna 
nödvändiga författningsförslag (dir. 2021:05). Uppdragen ska slut-
redovisas senast den 15 maj 2022. 

Dåvarande landshövdingen Anders Danielsson förordnades som 
särskild utredare den 17 december 2019. 

Som experter att biträda utredaren med detta betänkande förord-
nades enhetschefen Karin Dunér, rättssakkunnige Jenny Forslund, 
kanslirådet Annika Holmberg, departementssekreteraren Sofie Mååg, 
chefsrådmannen och docenten Christina Olsen Lundh, kanslirådet 
Johan Pettersson och departementssekreteraren Mattias Schriever-
Abeln från och med den 19 mars 2020. Ämnesrådet Jessica Andersson 
förordnades som expert från och med den 15 september 2020 och 
departementssekreteraren Andreas Kannesten från och med den 
15 oktober 2020. Miljörättsjuristen Li Axrup, miljöexperten Kerstin 
Blom Bokliden, docenten Karolina Isaksson, enhetschefen Magnus 
Jacobsson, chefsjuristen Rikard Janson, konsulten Håkan Johansson, 
professorn Tomas Kåberger, utredaren Marie Malmenius, avdelnings-
chefen Daniel Norstedt och verksamhetsledaren Erik Särnholm 
förordnades som experter från och med den 15 april 2021. 

Annika Holmberg entledigades den 3 maj 2021 och i stället för-
ordnades utredningssekreteraren Susanne Adlercreutz från och med 



 

 

samma datum. Andreas Kannesten entledigades den 3 maj 2021 och 
i stället förordnades departementssekreteraren Simon Engelhardt 
från och med samma datum. Jessica Andersson entledigades den 
30 juni 2021 och i stället förordnades departementssekreteraren 
Sebastian Carbonari från och med samma datum till och med den 
18 mars 2022. Li Axrup entledigades den 16 augusti 2021 och i stället 
förordnades kraftsystemanalytikern Oskar Engblom från och med 
den 1 september 2021. Jenny Forslund entledigades den 10 september 
2021 och i stället förordnades kanslirådet Katarina Welin från och 
med samma datum. Sofie Mååg entledigades den 18 oktober 2021 
och i stället förordnades kanslirådet Kajsa Lindström från och med 
samma datum. Magnus Jacobsson entledigades den 23 februari 2022 
och i stället förordnades landskapsarkitekten Jon Resmark från och 
med samma datum. Katarina Welin entledigades den 14 februari 2022 
och i stället förordnades kanslirådet Joel Björk-Werner från och med 
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Förord 

Över hundra länder har antagit mål om nettonollutsläpp av växt-
husgaser. Enligt det klimatpolitiska ramverket ska Sverige ha netto-
nollutsläpp av växthusgaser senast 2045 och negativa nettoutsläpp 
därefter. Sverige har i ett globalt perspektiv exceptionellt goda förut-
sättningar både för att nå mycket låga utsläppsnivåer och för att åstad-
komma betydande upptag av koldioxid. De goda förutsättningarna 
behöver tas tillvara och omställningstakten öka för att klimatmålen 
ska nås. 

Ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp av växthusgaser kom-
mer från industrin och inrikes transporter. Utredningens förslag stöd-
jer dessa sektorers klimatomställning och skapar utöver det förut-
sättningar för utsläppsminskningar även inom andra sektorer och 
utanför Sveriges gränser. 

Genom att underlätta och påskynda en modernisering och ut-
byggnad av elnätet bidrar utredningen till den snabbare elektrifiering 
av bl.a. industrin och transportsektorn som är central för att möjlig-
göra ett samhälle utan nettoutsläpp inom den tidsram som klimat-
målen innebär. Förslagen som syftar till att åstadkomma ett transport-
effektivt samhälle och ett minskande trafikarbete på våra vägar leder 
till mindre utsläpp av växthusgaser och reducerad sårbarhet för sam-
hället mot höjda drivmedelspriser och drivmedelsbrist. 

En snabb elektrifiering av industrin och transportsektorn i kom-
bination med en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle inne-
bär att biobränslen inte behöver användas i lika hög utsträckning inom 
industrin och transportsektorn för att klara uppställda klimatmål. Håll-
bart producerade biobränslen är en efterfrågad men starkt begränsad 
resurs ur ett globalt perspektiv. Biobränslen som inte används inom 
industrin eller till vägtransporter kan ersätta fossila bränslen inom 
andra sektorer som för närvarande är svåra att elektrifiera, exempel-
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vis luft- och sjöfart. Ett effektivt resursutnyttjande är en hörnsten i 
en klimatomställning som också ska vara miljömässigt hållbar. 

Förslagen i utredningens delbetänkande från mars 2021 innebär att 
krav kan ställas på minskad klimatpåverkan från verksamheter och åt-
gärder och ger en bred möjlighet att beakta positiva bidrag till klimat-
omställningen i prövningen enligt miljöbalken. Den största utmaningen 
för verksamheter som kan bidra till klimatomställningen är inte att 
få tillstånd utan att processerna tar för lång tid i dag. Genom detta 
betänkande kompletteras delbetänkandet med förslag som ger ytter-
ligare möjlighet att beakta klimatperspektivet men som också bidrar 
till en snabbare omställning. 

Utsläppen från befintliga verksamheter behöver minska i linje med 
Sverige mål om nettonollutsläpp av växthusgaser. För att klara omställ-
ningen till ett samhälle med nettonollutsläpp behöver dock också 
nya verksamheter och helt nya typer av aktiviteter komma till stånd 
som har låg klimatpåverkan eller bidrar till klimatomställningen 
genom nettoupptag av koldioxid. Det behövs också verksamheter 
som t.ex. elnät som möjliggör att andra verksamheter kan bedrivas 
med lägre eller utan utsläpp av växthusgaser. Utredningens förslag 
bidrar sammantaget till att förbättra förutsättningarna för sådana 
verksamheter och aktiviteter. 

 
Anders Danielsson 
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Sammanfattning 

Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar 
av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställ-
ningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt sam-
hälle. 

Främja bidrag till klimatomställningen 

Rättsligt utrymme för att ge klimat större tyngd i tillståndsprövningen 
enligt miljöbalken 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimat-
nytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön genom 
en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt. Betänk-
andet innehåller en analys av hur stort det rättsliga utrymmet är för 
att ge klimat större tyngd i förhållande till andra skyddsintressen en-
ligt miljöbalken. Analysen visar att det sannolikt finns ett visst rätts-
ligt utrymme men att det är mycket begränsat. 

Med miljöbalkens systematik skulle en ny bestämmelse i 2 kap. 
inte möjliggöra avvägningar mot intressen som regleras i andra delar 
av balken och det är oftast sådana intressen som utgör hinder i pröv-
ningarna. Avvägningar i fråga om användningen av marken, vattnet 
och den fysiska miljön i övrigt görs enligt 3 kap. miljöbalken där 
också totalförsvaret ges ställning som särskilt intresse, miljökvalitets-
normer regleras i 5 kap. miljöbalken och skydd av områden och bio-
logisk mångfald i 7 och 8 kap. miljöbalken samt på förordningsnivå. 

En del av skyddsintressena följer av EU-rätten, som t.ex. art- och 
områdesskydd samt miljökvalitetsnormer. På EU-nivå finns det ett 
visst rättsligt utrymme att ge klimat större tyngd i tillståndspröv-
ningar men det är relativt litet. 
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En klimatanpassad platsvalsregel 

Utredningen föreslår att platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken klimat-
anpassas så att det även ska beaktas att ändamålet med verksamheten 
eller åtgärden ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan eller 
största bidrag till att minimera klimatförändringar när en plats ska 
väljas. 

Avsikten med att klimatanpassa platsvalsregeln är att utnyttja det 
begränsade rättsliga utrymme som finns för att avväga till förmån för 
klimatet, vilket i vissa fall kan leda till att en plats anses lämplig av 
hänsyn till klimatet som annars inte hade ansetts lämplig. Den sam-
mantagna bedömningen i det enskilda fallet avgör vilket intresse som 
väger tyngst. 

Tillsammans med förslagen från utredningens delbetänkande 
kommer ändringen i platsvalsregeln att leda till att klimatperspek-
tivet införs på ett genomgripande sätt i 2 kap. miljöbalken. Ett för-
tydligande av platsvalsregeln bidrar även till att stärka utredningens 
förslag om att föreskriva villkor för transporter. 

En ny avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken 

Utredningen har övervägt flera sätt att utforma en avvägningsregel 
som skulle ge klimat större tyngd i förhållande till människors hälsa 
och andra miljöintressen i tillståndsprövningar enligt miljöbalken. 
Avslag i prövningar beror oftast på att prövningsmyndigheten be-
dömt att verksamheten skulle ha alltför stor negativ påverkan på 
skyddsintressen med stark ställning, som artskydd och totalförsvars-
verksamhet, och som regleras i andra kapitel i miljöbalken än enbart 
i 2 kap. En avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken skulle knappast göra 
någon skillnad i relation till sådana skyddsintressen. Eftersom det 
rör starka intressen skulle det inte heller ge den önskade effekten att 
skapa avvägningsregler om klimat i andra delar av miljöbalken. 

Ett ökat bidrag till klimatomställningen kan skapas på främst två 
sätt i prövningen. Det ena är att fler verksamheter som bidrar till 
klimatomställningen får tillstånd och det andra är att det går snabbare. 
För många verksamhetstyper är inte det största hindret att de inte 
får tillstånd utan att det tar för lång tid att få det. Utredningen för-
ordar inte en avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken eftersom en sådan 
bedöms få mycket begränsad effekt på både möjligheterna att få 
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tillstånd och för att korta tidsåtgången för prövningen. Tvärtom 
skulle en sådan regel sannolikt förlänga tidsåtgången i många fall. De 
positiva effekterna bedöms därmed bli mycket små och inte uppväga 
de negativa konsekvenserna. 

Vägledningar om samexistens med totalförsvarets intressen 

Verksamhetsutövare behöver tidigt få vägledning om när och hur en 
planerad verksamhet kan orsaka påtaglig skada på totalförsvarets in-
tressen och hur en eventuell konflikt skulle kunna lösas. Med sådan 
vägledning skulle en verksamhetsutövare kunna göra de justeringar 
av ansökan som behövs för att inte försvaret ska motsätta sig verk-
samheten. 

Utredningen ser positivt på att olika steg redan har tagits för att 
främja samexistens men det återstår flera områden där tidiga besked 
och större tydlighet behövs. Försvarsmakten ska därför få ett fristå-
ende uppdrag om att ta fram vägledningar om hur verksamheter som 
bidrar till klimatomställningen kan samexistera med försvarets verk-
samheter utan att påtagligt motverka totalförsvarets intressen eller 
orsaka påtaglig skada på områden som är av riksintresse på grund av 
att de behövs för totalförsvarets anläggningar enligt 3 kap. 9 § miljö-
balken. 

Vidare behöver det utredas om det går att sätta tidsgränser för när 
besked ska lämnas i syfte att undvika osäkra och långdragna processer. 
Dessutom behöver dialogen mellan Försvarsmakten och sökanden 
tydliggöras ytterligare. 

Att föra in klimat i 3 kap. miljöbalken 

Flera av de verksamhetstyper som utredningen har identifierat som 
nyckelverksamheter för klimatomställningen anses vara samhälls-
viktiga av andra skäl och mark- eller vattenområden som de behöver 
ta i anspråk kan redan pekas ut som områden av riksintresse enligt 
3 kap. miljöbalken. Det skulle därför inte göra någon skillnad om 
tillägg som omfattar sådana verksamheter görs i 3 kap. 8 § miljö-
balken. 

Klimatintresset har en annan karaktär än totalförsvarets intressen 
eftersom det inte går att på förhand peka ut vilka områden som verk-
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samheter som bidrar till klimatomställningen kommer ha behov av. 
Det är därför inte heller lämpligt att ge klimatintresset samma typ av 
företräde som totalförsvaret enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Dess-
utom bedömer utredningen att det kan vara olämpligt att låta klimat-
intresset väga tyngre än vissa andra intressen enligt 3 kap. miljöbalken 
eftersom en sådan regel t.ex. skulle kunna riskera renskötselns fort-
levnad. 

Att väga klimat mot skyddsintressen i 5, 7 och 8 kap. miljöbalken 

Utredningen bedömer att det varken är lämpligt eller möjligt för 
Sverige att driva ändringar i EU-rätten som försvagar skyddsintres-
sen i form av t.ex. miljökvalitetsnormer eller skyddet för fåglar eller 
andra arter i EU:s naturvårdsdirektiv. Sådana skyddsintressen utgör 
förbud och det rättsliga utrymmet för att ändra svensk lagstiftning 
så att klimatet ges större vikt är därmed litet. Utvecklingen inom EU 
kan dock göra att åtminstone möjligheten för vissa verksamhets-
typer att få dispens kan öka. 

Det finns inte något etablerat instrument för att skapa undantag 
från skyddsintressen i EU-rätten utan en dispensprövning krävs i de 
fall förbuden aktualiseras. Det vore önskvärt att Sverige ser över sitt 
genomförande av EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv och följer 
upp praxis för att tydliggöra i vilka fall det krävs dispenser. 

Utredningen föreslår undantag för vissa starkströmsledningar från 
biotopskyddet och strandskyddet, vilket utgör exempel på hur lagstift-
ningen för skyddsintressen som är inrättade på nationell nivå kan ses 
över för att underlätta för specifika verksamhetstyper som är cen-
trala för klimatomställningen. I övrigt har utredningen inte haft 
möjlighet att utreda ytterligare dispensskäl eller undantag. 

Tillägg till regeringens tillåtlighetsprövning 

Genom utredningens förslag i delbetänkandet om ändring av miljö-
balkens mål förtydligas att regeringen kan förbehålla sig en prövning 
enligt 17 kap. 3 § miljöbalken om verksamheten kan antas få bety-
dande omfattning eller bli av ingripande slag i förhållande till målet 
att minimera klimatförändringar. Ett tillägg skulle kunna göras till 
regeringens tillåtlighetsprövning så att regeringen alltid ska, eller 
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efter förbehåll kan, förbehålla sig prövningen av en verksamhet som 
är av stor vikt för klimatomställningen. 

Utredningen förordar dock inte ett sådant tillägg eftersom de 
positiva effekterna i form av fler tillstånd, om några, är små i förhål-
lande till de negativa konsekvenserna i form av längre handlägg-
ningstider och behov av ytterligare resurser till Regeringskansliet. 

Andra sätt att främja bidrag till klimatomställningen 

Enligt förarbetena omfattar miljöbalken redan klimat men det beaktas 
inte regelmässigt i prövningar. De förtydliganden som utredningen 
föreslår i delbetänkandet om hur klimatperspektivet ska beaktas är 
nödvändiga eftersom praxis inte kommer att ändras om inte lagstift-
ningen ändras först. Med de förslagen kan hänsyn tas både till olika 
typer av åtgärder för att minska utsläpp och till bidrag till klimat-
omställningen. Dessutom möjliggör förslagen att sådan hänsyn tas 
både vid tillståndsprövning och tillsyn. 

För verksamheter som prövas enligt sektorslagstiftning finns det 
möjlighet att se över regelverket för att förbättra möjligheterna att 
få tillstånd men framför allt för att det ska ske snabbare än i dag. 
Utredningen lägger en rad förslag om elnät som exemplifierar hur en 
sådan översyn kan främja verksamhetstyper som bidrar till klimat-
omställningen. 

Det pågår för närvarande ett flertal initiativ för att korta prövnings-
processer och göra dem mer effektiva. Eftersom snabbare tillstånds-
processer är viktigast för att fler verksamheter ska kunna ställa om 
och bidra till klimatomställningen bör det arbetet fortsätta både för 
prövningsprocessen enligt miljöbalken och enligt sektorslagstiftning. 

Elnät 

Syftet med förslagen 

Den förväntade omställningen av energiproduktionen, kraftigt ökad 
elanvändning framöver och åldrat elnät innebär stora behov av an-
passning och utbyggnad av elnätet. Utredningen har sett över lagstift-
ningen i syfte att förbättra förutsättningarna för att planering och 
prövningar som berör elnätsbyggnation ska ta hänsyn till elektrifier-
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ingens betydelse för klimatomställningen och i syfte att bidra till en 
snabbare process för att förnya, förstärka och bygga ut elnätet. För-
slagen exemplifierar också hur sektorslagstiftning kan ses över för 
att främja verksamheter som bidrar till klimatomställningen. Vissa 
förslag syftar även till att främja att system- och beredskapsperspektiv 
kan beaktas vid koncessionsprövningen. 

Utredningen har fokuserat på ändringar i lagstiftningen kring stark-
strömsledningar som kräver linjekoncession bl.a. eftersom sådana led-
ningar har längre ledtider än övrigt elnät. För att de totala ledtiderna 
för elnätsbyggnation ska kortas krävs också förändrade arbetssätt hos 
både sökande och myndigheter t.ex. med nätutredningar, upphand-
ling och entreprenader samt mer parallella processer. Det finns också 
en rad andra aspekter som påverkar möjligheterna att nå energi- och 
klimatmålen och som utredningen inte lägger förslag om, t.ex. tariff-
systemet och flexibilitetslösningar. 

Elnät i planering 

Det finns ett antal olika planeringsinstrument som rör elnätet och 
många olika aktörer med delvis oklara roller. Utredningen föreslår 
en översyn av hur stärkt planering och samverkan kan öka förut-
sättningarna för en effektiv klimatomställning. Förslaget syftar till 
att långsiktigt skapa förutsättningar för att upprätthålla och utveckla 
elnätet. 

Enligt förslaget ska regeringen tillsätta en utredning som särskilt 
ska analysera hur energi- och klimatplanering kan struktureras och 
samordnas på ett tydligare sätt än i dag. En sådan utredning ska se 
över hur länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatstrategier 
kan stärkas bl.a. genom framtagande av planeringsunderlag och hand-
lingsplaner inom områdena energi- och klimat på regional nivå som 
ska uppdateras med lämplig regelbundenhet. 

En sådan utredning ska också förtydliga kommunernas och regio-
nernas roll i planeringen av energi- och klimatomställningen. Utred-
ningen föreslår att lagen (1977:439) om kommunal energiplanering 
ska ändras för att i stället gälla kommunal energi- och klimatplaner-
ing. Även de kommunala energi- och klimatplanernas syfte, innehåll, 
och användning ska ses över. 
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Hur samordningen bör ske mellan länsstyrelserna, med kommu-
nerna och med andra typer av planering enligt t.ex. plan- och bygg-
lagen (2010:900), PBL, ska också utredas. 

När det gäller den fysiska planeringen enligt PBL anser utred-
ningen att lagstiftningen är funktionell men att det behövs stärkt 
vägledning både avseende hur fysisk planering kan påverka behovet 
av nätkapacitet och hur hänsyn ska tas till elnät i den fysiska planer-
ingen. Regionala planeringsunderlag för energi- och klimat som tas 
fram av länsstyrelsen skulle kunna vara ett verktyg för att samman-
ställa vilket behov av mark som transmissions- och regionnätens ut-
vecklingsplaner innebär i respektive län. Genom att ge länsstyrelsen 
en stärkt roll och resurser att förmedla dessa markbehov skulle 
elektrifieringen kunna underlättas. 

Utredningen föreslår också att Boverket ska ges ett uppdrag att 
se över vägledningen kring PBL och elnät i syfte att identifiera vad 
som kan försvåra användandet av elnät och hur hänsyn till elnät kan 
underlättas i den fysiska planeringen. 

Utredningen bedömer att utpekande av de mark- eller vatten-
områden som är av riksintresse för energidistribution ska prioriteras 
av Energimyndigheten. 

Tydligare prövning av linjekoncessioner 

I syfte att bidra till mer förutsebara, effektiva och snabba processer 
lämnar utredningen förslag som klargör prövningen av en lednings 
lämplighet inom ramen för en linjekoncession. Enligt förslaget ska 
en ledning anses lämplig om den behövs för att uppfylla skyldigheter 
i ellagen (1997:857) eller EU-rätt. En ledning ska också anses lämplig 
om den behövs för att tillgodose en säker och tillräcklig elförsörjning, 
vilket inkluderar framtida förväntade behov och kan baseras på en 
prognos eller ett scenario, eller om stärkt nätkapacitet bedöms lön-
sam för samhället, t.ex. för att bygga bort begränsningar i överföring 
mellan elområden. Även andra ledningar kan anses lämpliga förutsatt 
att de behövs för att tillgodose ett annat angeläget allmänt intresse. 
Dessutom ska prövningen av lämplighet omfatta en bedömning av 
ändamålsenlighet av ledningens placering i nätet och dess tekniska 
utformning i fråga om lik- eller växelström och spänning. Utred-
ningen föreslår att en ny bestämmelse uttömmande ska reglera vilka 
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aspekter av ledningens utförande som ska bedömas inom ramen för 
lämplighetsprövningen. 

Övriga frågor om ledningens lokalisering och utformning ska 
enligt förslaget inte bedömas inom ramen för lämpligheten. Dessa 
frågor bedöms inom ramen för prövningen av ledningens förenlighet 
med miljöbalken samt den föreslagna regleringen av valet mellan luft-
ledning och kabel. 

Miljöprövningen ska avse ledningens byggande och användning i 
en i huvudsak bestämd sträckning. Det förtydligas också att hushåll-
ningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken endast ska tillämpas 
i ett ärende om linjekoncession i fråga om ledningens i huvudsak be-
stämda sträckning och om beslutet innebär ändrad markanvändning. 
Samtidigt ska ökad vägledning ges i syfte att förtydliga och under-
lätta miljöbalkens tillämpning, genom att Folkhälsomyndigheten får 
i uppdrag att ta fram vägledning om magnetfält och Naturvårds-
verket om fåglar. Länsstyrelserna ska få i uppdrag att se över sin roll 
så att den blir tydligare och mer enhetlig i samråd respektive pröv-
ning av linjekoncession. 

Utredningen föreslår att eventuella villkor ska vara förenliga med 
ledningens ändamål, föreskrifter om god kvalitet på överföringen av 
el, mål för driftsäkerhet i transmissionsnätet eller föreskrifter om 
elsäkerhet. 

Dessutom ska en särskild utredning ges i uppdrag att genomföra 
en översyn av ersättningsbestämmelserna i syfte att bidra till ökad 
acceptans, snabbare tillståndsprocesser och bättre förutsättningar att 
bygga ut elnätet på ett effektivt sätt. 

Bedömningen av luftledning respektive kabel vid linjekoncession 

Valet mellan luftledning och mark- eller sjökabel tar ofta mycket tid 
i prövningar och leder till omfattande krav på utredning i växel-
strömsnätet på spänningsnivåer från 130 kV och uppåt. Det är också 
på dessa spänningsnivåer som det har framförts att det finns överför-
ingstekniska utmaningar med att använda alltför stor andel kabel. 

Utredningen föreslår att det införs en övergripande bestämmelse 
om vilka aspekter som särskilt ska beaktas vid valet mellan luftled-
ning och kabel i ellagen. Det ska också skapas ett bemyndigande för 
regeringen att meddela föreskrifter med kriterier för val av teknik 
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mellan luftledning och kabel för ledningar som kräver nätkoncession 
för linje. Sådana kriterier bedöms avgörande för att förslaget ska 
uppnå syftet att bidra till kortare ledtider. 

Utredningen föreslår att föreskrifterna ska ange att växelströms-
ledningar som är avsedda för en spänning om 130 kV eller högre som 
utgångspunkt ska byggas som luftledning. Det föreslås även kriterier 
för när kabel får användas. Är något av kriterierna till skydd för bebyg-
gelse eller människors hälsa och miljön uppfyllda ska kabel användas 
om och i den utsträckning det är förenligt med de aspekter som ska 
beaktas särskilt vid valet mellan luftledning och kabel och fördelarna 
som kan uppnås med kabel överväger nackdelarna jämfört med en 
luftledning. Kriterierna förtydligar även när skälen för detta teknikval 
ska beskrivas i en ansökan om linjekoncession. 

Förhandsbesked 

Utredningen föreslår att det införs en möjlighet att begära förhands-
besked om en ledning uppfyller kraven för att anses lämplig enligt 
ellagen. Genom ett sådant förhandsbesked kan ett nätföretag på ett 
tidigt stadium få besked om Energimarknadsinspektionen bedömer 
att en viss ledning är en lämplig investering. Förslaget sparar resurser 
och ökar förutsebarheten samt underlättar samråd och planering 
genom att ange vissa ramar inför ansökan om linjekoncession. 

Förslaget gäller endast starkströmsledningar som kräver linje-
koncession och som prövas av Energimarknadsinspektionen och kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett förhandsbesked ska få 
begäras samlat för flera planerade ledningar eller förstärkningar om 
nätföretaget bedömer att dessa är av sammanhängande betydelse, 
vilket ökar möjligheten att ta hänsyn till systemperspektivet. 

Frågan om ledningen ska anses lämplig avser endast de aspekter 
som ska prövas inom ramen för lämplighetsprövningen, dvs. dels om 
en ledning behövs eller om den är att anse som lönsam, dels om den 
har en ändamålsenlig placering i nätet och en ändamålsenlig teknisk 
utformning i fråga om lik- eller växelström samt spänning. Ett posi-
tivt förhandsbesked innebär att Energimarknadsinspektionen beslutar 
att en ledning ska anses lämplig. Ett sådant ska, med viss möjlighet till 
omprövning, vara bindande i koncessionsprövningen förutsatt att 
ansökan sker inom viss tid. 
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I en begäran om förhandsbesked kan nätföretaget även begära att 
Energimarknadsinspektionen ska redovisa sin bedömning i frågan 
om en eller flera alternativa utformningar av ledningen är förenliga 
med ändamålet med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 9 § ellagen, 
målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § ellagen och föreskrifter 
meddelade enligt elsäkerhetslagen (2016:732). En begäran om för-
handsbesked innebär alltså ett tillfälle att få alternativ som kan 
påverka möjligheterna att uppfylla dessa föreskrifter eller mål be-
dömda inom ramen för samma begäran om förhandsbesked. I denna 
del kan begäran endast avse alternativ som kan få en avgörande på-
verkan på dessa föreskrifter eller mål. Det kan t.ex. vara frågan om 
det är förenligt med kraven på driftsäkerhet att sambygga en ledning 
med en annan ledning eller i vilken utsträckning kabel kan användas 
utan risk för påverkan på god kvalitet på överföringen av el. 

Energimarknadsinspektionens bedömning av en eller flera alter-
nativa utformningar kan vara att en av dem inte skulle vara förenlig 
med de krav som ställs, vilket får till följd att det alternativet inte 
behöver utredas i den efterföljande specifika miljöbedömningen. En 
sådan bedömning av att ett alternativ inte är förenligt med kraven är 
inte bindande men vägledande för den efterföljande koncessions-
prövningen. 

Undantag från vissa förbud 

Utredningen föreslår att byggande och underhåll av starkströms-
ledningar med linjekoncession ska undantas från förbuden i miljö-
balken mot påverkan på områden som omfattas av biotopskydd eller 
strandskydd. Det innebär samtidigt undantag från krav på dispens. 

För områden som omfattas av generella biotopskydd eller strand-
skydd beviljas normalt dispens. Med hänsyn till det och till de övriga 
prövningar som krävs för att bygga elnät bedömer utredningen att 
införandet av undantag gör mycket liten skillnad för skyddsintres-
sena men sparar väsentligt med tid och resurser för både de som an-
söker och de som har att handlägga ansökningarna. Undantagen kan 
också underlätta strävan efter mer parallella processer eftersom pro-
jekt inte skulle behöva vänta på beslut om dispens. 

För de särskilda biotopskydden som beslutas av Skogsstyrelsen 
beviljas inte alltid dispens. Utredningen föreslår ett undantag som 
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säkerställer att nödvändigt underhåll av ledningar som omfattas av 
förslaget kan ske utan krav på dispens. Undantaget är dock begränsat 
till fall där en linjekoncession för en ledning beviljades innan bio-
topskyddsområdet beslutades. 

Förslagen gäller bara starkströmsledningar som kräver linjekonces-
sion. Miljöprövningen inom ramen för koncessionsprövningen och 
de övriga miljöprövningar som krävs för att bygga elnät kommer 
fortsatt att säkerställa ett tillräckligt miljöskydd. Utredningen före-
slår också att länsstyrelserna får i uppdrag att se över hur de kan be-
vaka syftet med biotop- och strandskydd i samråd och tillsyn avse-
ende ledningar som kräver linjekoncession. 

Sammantagna effekter och konsekvenser av förslagen 

Förslagen möjliggör en snabbare elnätsbyggnation, leder till ett stärkt 
systemperspektiv och till att större hänsyn kan tas till funktion, drift-
säkerhet och god kvalitet på överföringen av el. Det skapar förutsätt-
ningar för ett elnät som ger tillräckligt skydd för miljö och egendom 
samt betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av 
el samtidigt som en snabbare kapacitetsökning möjliggörs. 

Utredningen bedömer att det faktiska utfallet för var och hur led-
ningar på spänningsnivåer om 130 kV eller högre byggs inte kommer 
att ändras på ett påtagligt sätt genom utredningens förslag men att 
det kommer att gå snabbare att avgöra i prövningen. Om förutsätt-
ningarna för användning av kabel på aktuella spänningsnivåer för-
ändras påtagligt i framtiden är det dock av vikt att kriterierna då ses 
över för att undvika negativa konsekvenser. 

Effekt på växthusgasutsläppen 

Elektrifiering innebär att de territoriella utsläppen från stora svenska 
utsläppskällor inom t.ex. industriproduktion och transport kan minska. 
Elproducenter och elanvändare kan tidigare anslutas till elnätet och 
verksamheter kan minska sina utsläpp av växthusgaser tidigare vilket 
ökar möjligheten att nå de svenska klimatmålen. 
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Konsekvenser för företag 

Genom förenklade processer och kortare ledtider kommer tid och 
resurser att sparas både hos myndigheter och nätföretag. För energi-
producerande och användande företag innebär en tidigare möjlighet 
till anslutning till elnät förbättrade möjligheter till stärkt konkur-
renskraft. Det skapas också förbättrade möjligheter till sysselsätt-
ning och lokal utveckling där sådana företag finns eller etableras. 

Konsekvenser för kommuner och staten 

Förslagen bidrar sammantaget till kortare ledtider. De skapar för-
utsättningar att korta vissa samråd med några månader, t.ex. för att 
frågor om ledningen behövs eller ska byggas som luftledning eller 
kabel kan undvikas. Även handläggningen hos Energimarknadsinspek-
tionen kan kortas med några månader genom att tydligare lagstift-
ning och vägledning underlättar prövningen och bör bidra till bättre 
underlag samt minskat behov av kompletteringar. Någon månad kan 
sparas vid genomförande och byggande i de projekt ledningsrätt och 
koncessionsprövning sker mer parallellt eftersom dispenser från bio-
topskydd och strandskydd inte behöver inväntas. Riskerna för för-
seningar som i vissa fall kan uppgå till flera år, minskar bl.a. genom 
förenklat teknikval och mindre risk för olika bedömningar från nät-
företag och Energimarknadsinspektionen. 

För de särskilda uppdragen till Boverket, Folkhälsomyndigheten, 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna krävs resurser. Även vid Energi-
myndigheten kommer resurser krävas för utpekande av områden av 
riksintresse. Kommuner påverkas av ändrade krav på planering, av 
att fler områden av riksintresse kan tillkomma och genom att de blir 
av med vissa prövningar. 

Utredningens förslag inskränker inte kommunernas beslutande-
rätt på något område och har därför ingen påverkan på den kom-
munala självstyrelsen. 

Andra konsekvenser av förslagen 

Konsekvenserna av utredningens förslag för enskilda är i huvudsak 
indirekta och följer av övriga beskrivna konsekvenser. Tidigarelagd 
utbyggnad påverkar hastigheten i strukturomvandlingen och en över-
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flyttning av arbetstillfällen till elektrifierade verksamheter kan ske 
tidigare. Utredningens förslag förväntas inte öka intrången men kan 
bidra till att intrång och ianspråktagande av mark kan ske något 
tidigare. 

Den huvudsakliga effekten av utredningens förslag, att utbyggnad 
och förstärkning av elnät som behövs eller är lönsamma kan tidigare-
läggas, förväntas vara samhällsekonomiskt positiv. 

Föreslagna uppdrag om vägledning för fåglar och magnetfält kan 
bidra positivt till övriga miljömål. 

Transporteffektivt samhälle 

För att vara i linje med Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonoll-
utsläpp av växthusgaser senast 2045 behöver transportsystemets 
klimatomställning stå på tre ben: transporteffektivt samhälle, håll-
bara förnybara drivmedel inklusive elektrifiering samt energieffek-
tiva fordon och fartyg. Enligt utredningen krävs en utveckling mot 
ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, last-
bil och inrikes flyg minskar för att transportsektorns klimatomställ-
ning ska ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt samt för att 
den ska vara robust mot förändrade omvärldsförutsättningar. 

Starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle 

Enligt utredningen innebär nuvarande lagstiftning en otydlig regler-
ing av hur den nationella planen för transportinfrastruktur, läns-
planerna för regional transportinfrastruktur och Trafikverket ska för-
hålla sig till behovet av ett transporteffektivt samhälle. Utredningen 
föreslår därför att begreppet transporteffektivt samhälle införs i för-
ordningarna som reglerar den nationella planen för transportinfra-
struktur och länsplanerna för regional transportinfrastruktur samt 
att en mätbar parameter, trafikarbete, kopplas till begreppet transport-
effektivt samhälle för att konkretisera dess innebörd. Utredningens 
förslag innebär att den nationella planen och länsplanerna ska bidra 
till att trafikarbetet för vart och ett av de energi- och resursintensiva 
fordonsslagen personbil, lastbil och inrikes flyg följer en minskande 
trend över tid. 
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Bidraget till minskat trafikarbete från den nationella planen och 
länsplanerna är begränsat, men förväntas kompletteras av bidrag till 
minskat trafikarbete från t.ex. styrmedel och kommunal fysisk planer-
ing i ett Sverige som utvecklas i linje med beslutade klimatmål. 
Planerna behöver passa in i ett samhälle där trafikarbetet minskar till 
följd av flera aktörers agerande. Utredningen föreslår därför att den 
nationella planen och länsplanerna utöver att bidra till, även ska passa 
in i ett transporteffektivt samhälle. Med detta avses att infrastruktur-
objekt i den nationella planen och i länsplanerna ska vara samhälls-
ekonomiskt lönsamma även vid en utveckling mot ett transport-
effektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes 
flyg inte ökar. 

Utredningen förslår också att Trafikverkets instruktion ändras så 
att myndigheten får i uppgift att verka för ett transporteffektivt sam-
hälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. 
Förslagen om stärkt styrning mot ett transporteffektivt samhälle 
förstärker effekten av utredningens övriga förslag som syftar till att 
öka genomslaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen. 

Fyrstegsprincipen i transportplaneringen 

Fyrstegsprincipen innebär att problem i transportsystemet ska lösas 
med åtgärder som påverkar transportefterfrågan, val av transportsätt 
eller som gör det möjligt att nyttja befintlig transportinfrastruktur 
mer effektivt framför åtgärder som nybyggnation av infrastruktur 
eller större ombyggnationer. Utredningen menar att fyrstegsprinci-
pen inte tillämpas som avsett. Dagens planering med åtgärdsvals-
studier som bas utgår från identifierade lokala brister i stället för från 
ett systemperspektiv som ofta är nödvändigt för att identifiera brister 
relaterade till klimat- och miljömål. Trafikverket anser sig också ha 
ett starkt begränsat mandat att arbeta med de två första stegen i fyr-
stegsprincipen. Resultatet blir i många fall en bakvänd tillämpning av 
fyrstegsprincipen där identifierade brister i transportsystemet i första 
hand åtgärdas med infrastrukturinvesteringar. 

Utredningen föreslår att inriktningen av den nationella planen 
respektive länsplanerna ska bestämmas med utgångspunkt i ett trafik-
slagsövergripande helhetsperspektiv på transportsystemet och fyr-
stegsprincipen. Förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering 
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till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. föreslås få ett 
tillägg som innebär att statlig medfinansiering får beviljas för åtgärder 
som kan minska behovet av nybyggnationer eller större ombyggna-
tioner av transportinfrastruktur genom att påverka transportefter-
frågan, val av transportsätt eller genom en effektivare användning av 
befintlig transportinfrastruktur. Tillägg görs också för att specifikt 
förtydliga att kommuner och regioner ska kunna ta emot medfinan-
siering för sådana åtgärder. 

Dessutom föreslås Trafikverkets instruktion ändras så att det tyd-
liggörs att myndighetens uppdrag är bredare än infrastrukturplaner-
ing. Trafikverkets mandat ska även inkludera att planera, föreslå, 
finansiera och genomföra åtgärder som kan påverka transportefter-
frågan, val av transportsätt eller ge effektivare användning av befint-
lig infrastruktur. 

Avslutningsvis föreslås Trafikverket få i uppgift att stödja andra 
aktörer, exempelvis mindre kommuner, i deras arbete med åtgärder 
som kan påverka transportefterfrågan, val av transportsätt eller som 
ger effektivare användning av befintlig infrastruktur. 

Tidigare beslutade infrastrukturobjekt 

För att på ett adekvat sätt påverka transportsystemets utveckling är 
det inte tillräckligt att nya objekt som kommer in i infrastruktur-
planeringen ligger i linje med klimat- och miljömålen. Om redan be-
slutade objekt eller projekt finns kvar trots att de motverkar eller 
inte ligger i linje med de transportpolitiska målen inklusive klimat-
målet kommer måluppfyllelsen att försvåras. 

Utredningen föreslår därför att den som upprättar den nationella 
planen respektive en länsplan ska fastställa om tidigare beslutade 
infrastrukturobjekt som ännu inte byggstartats följer den inriktning 
som bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen. 
Den som upprättar sådana planer förutsätts se till att endast infra-
strukturobjekt som följer den inriktningen inkluderas i föreliggande 
planförslag, om det inte finns särskilda skäl för undantag. 

Förslaget förväntas bl.a. minska transportplaneringens inneboende 
tröghet avseende inriktningsförändringar och samverkar i hög grad 
med förslaget om ändrad utgångspunkt för planernas inriktning. 
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En scenariobaserad arbetsmetodik för transportplanering 

Ett huvudproblem med dagens infrastrukturplanering är den pro-
gnosbaserade planeringsansatsen. Den gör att investeringar i utbyggd 
vägkapacitet beräknas bli lönsamma och vara rationella eftersom en 
generell fortsatt trafikökning med personbil och lastbil prognosti-
ceras. Transportplanering utifrån en basprognos med fortsatt ökad 
biltrafik, lastbilstrafik och flygresande riskerar att leda till åtgärder 
som inte passar in i ett framtida hållbart och transporteffektivt sam-
hälle. Det uppstår också konflikter mellan å ena sidan Trafikverkets 
prognosbaserade planering som utgår från ökande trafikflöden och 
å andra sidan lokalt beslutade mål om trafikbegränsningar och pla-
nerad stadsutveckling. 

Utredningen anser att transportplaneringen inte längre kan base-
ras på en prognos som bygger på historiska samband och som leder 
till en ohållbar ökning av bil- och lastbilstrafik samt flygresande. 
Utredningen föreslår därför att Trafikverkets instruktion ändras så 
att myndigheten ska ta fram och tillhandahålla scenarier för trafik-
utvecklingen i stället för en trafikprognos. Scenarierna ska tas fram i 
samverkan med andra myndigheter och organ och ligga till grund för 
val och dimensionering av åtgärder inom transportplaneringen och 
för strategiska miljöbedömningar inom ramen för densamma. Vidare 
ska Trafikverket bistå andra planeringsansvariga myndigheter och 
organ vid utarbetandet av regionalt anpassade scenarier för trafik-
utvecklingen. Trafikverket föreslås få i uppdrag att tillsammans med 
berörda myndigheter precisera hur den scenariobaserade arbets-
metodiken ska utformas. 

Tidsvärderingar och kalkylränta 

Utredningen menar att det finns skäl att se över hur samhällsekono-
miska analyser genomförs inom ramen för dagens transportplaner-
ing. Utredningen anser därför att regeringen ska ge Trafikverket i 
uppdrag att göra en sådan översyn med utgångspunkt i nationellt och 
internationellt använda metoder och modeller som beskriver nyttor 
och kostnader av styrmedel och åtgärder för ett transporteffektivt 
samhälle. I uppdraget ska ingå att, utifrån erfarenheterna, granska 
användningen av analysmetoder och kalkylvärden i den s.k. ASEK-
rapporten. 
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Transportvillkor i miljöbalken 

Utredningen föreslår att miljöbalken ändras så att ett tillstånd i före-
kommande fall ska innehålla transportvillkor. På så vis måste pröv-
ningsmyndigheten ta ställning till behovet av sådana villkor och endast 
avstå från att föreskriva transportvillkor om det inte är aktuellt eller 
befogat i det enskilda fallet. En verksamhetsutövare ska dessutom 
redan enligt 6 kap. 35 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma 
de miljöeffekter inklusive på klimat som verksamheten kan antas 
medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt ange uppgifter om 
de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller 
avhjälpa de negativa miljö- och klimateffekterna. Detta gäller även 
de miljöeffekter som uppkommer från verksamhetens följdföretag i 
form av transporter. Det finns därför redan ett tillräckligt underlag 
för prövningsmyndigheten att bedöma om tillståndet ska förenas 
med transportvillkor. 

Utvecklade stadsmiljöavtal 

Utvecklade stadsmiljöavtal kommer att vara en viktig del i arbetet 
mot ett transporteffektivt samhälle. Satsningar på utvecklade stads-
miljöavtal har sannolikt också betydelse för möjligheten att få till 
stånd en socialt hållbar klimatomställning av transportsektorn i hela 
landet. 

Ökad möjlighet till gångtrafik spelar en viktig roll för att möjlig-
göra ett stärkt fokus på tillgänglighet när kommuner trafik- och 
stadsplanerar. Det finns också behov av att kunna genomföra sam-
lade paket med åtgärder för att minska biltrafiken. Åtgärdspaket bör 
innehålla både piska och morot och där kan ökade möjligheter till 
gång spela en viktig roll som morot. 

Utredningen föreslår därför att stöd ska kunna sökas för infra-
struktur för gång inom ramen för stadsmiljöavtal. Förbättrade möj-
ligheter för gående spelar stor roll för förutsättningarna att skapa en 
attraktiv helhetslösning och ytprioritering mellan gång, cykel, kol-
lektivtrafik och bil. Utredningen föreslår också att godkända mot-
prestationer inom ramen för stadsmiljöavtal ska inkludera åtgärder 
som kan bidra till att begränsa biltrafiken. 

Avslutningsvis föreslås att regeringen tillsätter två utredningar, 
en som ska undersöka om statligt stöd får och bör kunna ges till drift 
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av lokal eller regional kollektivtrafik inom ramen för stadsmiljöavtal 
och en som ska utreda förutsättningarna för en reglering av hur staten 
kan sluta förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med kommuner och 
regioner kring hållbar utveckling av transporter i tätort, med fokus 
på större kommuner och stadsregioner. En förutsättning för det 
sistnämnda uppdraget bör vara att biltrafiken inom avtalsområdet 
inte får öka och att den på sikt ska minska. 

Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

Den fysiska planeringen på kommunal nivå har stor betydelse för ett 
transport- och energieffektivt samhällsbyggande. Det finns därför 
ett behov av att låta fyrstegsprincipen utgöra en del av miljöbedöm-
ningarna av översiktsplaner och detaljplaner som ger upphov till be-
tydande trafikflöden. 

I dag saknas ett uttryckligt stöd för att beakta fyrstegsprincipen 
i de strategiska miljöbedömningar som föregår översiktsplaner och 
detaljplaner. Utredningen föreslår därför en ändring i PBL som anger 
att en strategisk miljöbedömning ska göras för en plan som medför 
betydande trafikflöden. 

De föreslagna ändringarna innebär att kommunerna i ett tidigt 
skede av den fysiska planeringen ska beakta förutsättningarna för 
tillgänglighet och närhet till olika samhälls- och servicefunktioner. 
Det minskar behovet av transporter och möjliggör ett ökat resande 
med gång, cykel och kollektivtrafik. Krav på miljöbedömningar med 
utgångspunkt i fyrstegsprincipen innebär att kommunerna ska beakta 
trafikflöden i planeringen och de kan därför också förväntas vidta 
steg 1- och steg 2-åtgärder i större utsträckning. 

Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Utredningen föreslår att länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen 
ska stärkas i syfte att ge de övergripande transportpolitiska målen ett 
större genomslag i den fysiska planeringen på kommunal och regional 
nivå. De föreslagna ändringarna i PBL och i länsstyrelseinstruktionen 
ger stöd för att länsstyrelsen i samråds- och granskningsförfarandet 
i de olika planprocesserna ska verka för åtgärder som styr samhälls-
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planeringen mot ett transporteffektivt samhälle. Utredningens för-
slag ger alltså stöd för att de transportpolitiska målen ska ges ett ökat 
genomslag i den fysiska planeringen på kommunal och regional nivå. 

Sammantagna effekter och konsekvenser av förslagen 

Sammantaget främjar utredningens förslag åtgärder som minskar trans-
portefterfrågan, påverkar val av färdmedel i riktning mot gång, cykel 
och kollektivtrafik samt leder till en effektivare användning av be-
fintlig transportinfrastruktur. Förslagen förväntas leda till minskade 
investeringar i utökad vägkapacitet. Utredningens förslag garanterar 
dock inte att vissa specifika åtgärder kommer att vidtas respektive 
inte vidtas och utredningen kan därmed inte förutsäga med precision 
vilka effekterna och konsekvenserna blir. 

Effekt på växthusgasutsläppen 

Utredningen bedömer att förslagen kommer att minska Sveriges 
utsläpp av växthusgaser betydligt jämfört med om de inte genomförs 
(nollalternativet). Utsläppsminskningar förväntas inom vägtransport-
sektorn till följd av minskad användning av fossila drivmedel. För-
slagen bedöms även leda till utsläppsminskningar inom andra sektorer, 
framför allt till följd av att biodrivmedel som inte längre behövs för 
vägtransporter när trafikarbetet dämpas kan ersätta fossila bränslen 
inom t.ex. luft- och sjöfart. 

Konsekvenser för företag 

Förslagen kommer att påverka företag i olika grad beroende på 
bransch och på hur pass påverkad branschen är av åtgärder som syftar 
till att minska trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg. 
Förutsättningarna för transportköpande och transportberoende före-
tag kommer att förändras. Ett ökat fokus på transporteffektivitet och 
tillgänglighet i transportplaneringen kan t.ex. få till följd att bilbero-
ende större handelsplatser och arbetsplatser blir mindre attraktiva i 
förhållande till konkurrerande verksamheter med större möjligheter 
till ett hållbart resande. 
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Åtgärder som ökar kostnaderna för godstransporter kan påverka 
den svenska industrins konkurrenskraft negativt. Det finns dock 
flera åtgärder som kan minska trafikarbetet med lastbil utan att nöd-
vändigtvis öka kostnaderna för godstransporter, t.ex. att göra det 
möjligt att använda längre och tyngre lastbilar och åtgärder för att 
stärka godstransporter på järnväg. 

Pandemin har visat på sårbarheten i globala värdekedjor baserade 
på just-in-time-leveranser och Rysslands invasion av Ukraina med 
efterföljande sanktioner har lett till ökat pris på världsmarknaden för 
råolja och kraftigt höjda drivmedelspriser. Ett ökat fokus på trans-
porteffektivitet kan möjliggöra att svenska företag står bättre rustade 
för att möta framtida osäkerheter och stora prisökningar på energi 
och drivmedel till följd av omvärldshändelser. 

Konsekvenser för kommuner och staten 

Förslagen inom områdena transportplanering för ett transport-
effektivt samhälle och utvidgade stadsmiljöavtal medför inga krav på 
kommunerna och leder därför inte till några obligatoriska kostnads-
ökningar för dessa. Ett stort antal kommuner kommer dock sanno-
likt att välja att utnyttja de förbättrade ekonomiska och kompetens-
mässiga förutsättningar som förslagen innebär för att vidta fler eller 
större åtgärder som bidrar till ett transporteffektivt samhälle och 
minskat trafikarbete med bil jämfört med i dag. Detta ökar berörda 
kommuners kostnader för sådana åtgärder även om åtgärderna med-
finansieras via länsplan. Vidtagna åtgärder kan dock, i enlighet med 
åtgärdernas syfte, förväntas minska berörda kommuners kostnader 
relaterade till ökad biltrafik och bidra till andra positiva budgetära 
effekter på kort och lång sikt. 

Utredningens förslag om att använda fyrstegsprincipen i miljö-
bedömningar av planer för att beakta trafikflöden specificerar ett 
arbetssätt vilket inte nödvändigtvis behöver innebära en ökad arbets-
börda i jämförelse med hur kommuner arbetar i dag. 

Utredningens förslag inskränker inte kommunernas beslutande-
rätt på något område och har därför ingen påverkan på den kom-
munala självstyrelsen. 

Trafikverket är den statliga aktör som är mest berörd av utred-
ningens förslag. Trafikverket har i dag personal som arbetar med lik-
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artade frågor eller innehar motsvarande kompetens. Den tydliga kurs-
ändringen gör dock att utredningen bedömer att Trafikverket behöver 
förstärka sina personella resurser både regionalt och nationellt. 

Utredningen föreslår att finansieringen av förslagen om förändrad 
transportplanering i sin helhet ska vara budgetmässigt neutral och 
verkställas genom omprioritering inom och mellan anslagen för trans-
portplanering inom Utgiftsområde 22 Kommunikationer. 

Andra konsekvenser av förslagen 

Genom att förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt för-
bättras ökar tillgången till mobilitet för grupper som inte kör bil eller 
kör bil i mindre utsträckning, exempelvis kvinnor, barn, äldre och 
ekonomiskt svaga. Utredningens förslag kan antas leda till såväl ökad 
jämställdhet som jämlikhet. Förslagen kan vidare förväntas få en 
positiv påverkan på möjligheten att nå de integrationspolitiska målen. 
Åtgärder för att minska biltrafiken kan däremot förväntas leda till 
sämre tillgänglighet med bil, exempelvis genom att sänkta hastighets-
gränser ökar restiderna, vilket särskilt drabbar grupper som av olika 
anledningar saknar alternativ till bilen. 

Att i linje med utredningens förslag förbättra förutsättningarna 
för gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive genom omfördelning 
av vägytor, samtidigt som hastigheter sänks för bilar har en positiv 
inverkan på trafiksäkerheten. 

Genom att främja åtgärder för minskat vägtrafikarbete och sänkta 
hastigheter förväntas utredningens förslag resultera i minskade luft-
föroreningar av t.ex. partiklar och kväveoxider. Förslagen bidrar där-
igenom till att uppfylla bl.a. miljökvalitetsmålen Frisk luft och God 
bebyggd miljö. 
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Summary 

The Climate Law Inquiry’s final report presents proposals for amend-
ments to the legislation in three areas: promoting contributions to 
the climate transition, facilitating construction of electricity grids 
and a transport-efficient society. 

Promoting contributions to the climate transition 

Legal scope for giving the climate greater weight in the permit 
procedure under the Environmental Code 

The Inquiry has had the task of investigating the possibility of weigh-
ing climate benefits against negative impacts on human health and 
the environment through a special balancing rule in the Environmen-
tal Code or in some other way. This report contains an analysis of 
the size of the legal scope for giving the climate greater weight in 
relation to other protection interests under the Swedish Environ-
mental Code. This analysis shows that there is some legal scope but 
that it is very limited. 

With the systematic approach of the Environmental Code, a new 
provision in Chapter 2 would not make balancing possible against 
interests regulated in other parts of the Environmental Code, and it 
is generally interests of this kind that are impediments in the permit 
procedure. Elsewhere in the Code, balancing concerning land, water 
and the physical environment in general is carried out under Chap-
ter 3 of the Code, where total defence is also given standing as a spe-
cial interest; environmental quality standards are regulated in Chap-
ter 5 of the Code and protection of certain areas and of biodiversity 
is regulated in Chapters 7 and 8 of the Code and at ordinance (i.e. 
Government regulation) level. 
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Some of the protection interests follow from EU law, such as the 
Birds Directive and Habitats Directive and environmental quality 
standards. At EU level there is some legal scope to give the climate 
greater weight in the permit procedure, but it is relatively small. 

A climate-adapted appropriate location principle 

The Inquiry proposes climate-adapting the appropriate location prin-
ciple in Chapter 2, Section 6 of the Environmental Code so that it 
also requires that the location chosen enables the purpose of the 
activity or the measure to be achieved with the least climate impact 
or the greatest contribution to minimising climate. 

The intention of climate-adapting the appropriate location prin-
ciple is to make use of the limited legal scope available for balancing 
in favour of the climate, which can, in some cases, lead to a location 
that would not otherwise have been considered suitable. The overall 
assessment in the case determines which interest carries most weight. 

Along with the proposals in the Inquiry’s interim report, the 
amendment of the appropriate location principle will lead to the 
climate perspective being implemented in a thoroughgoing way in 
Chapter 2 of the Environmental Code. A clarification of the appro-
priate location principle also contributes to strengthening the In-
quiry’s proposal to prescribe conditions for transport. 

A new balancing rule in Chapter 2 of the Environmental Code 

The Inquiry has considered several ways of designing a balancing rule 
that would give the climate greater weight in relation to human 
health and other environmental interests in the permit procedure 
under the Environmental Code. The reason for rejections of permit 
applications is generally that the permit authority has made the assess-
ment that the activity would have too much of a negative impact on 
protection interests with a strong standing, such as biodiversity and 
total defence activities, that are regulated in Chapter 2. A balancing 
rule in Chapter 2 of the Environmental Code would hardly make any 
difference in relation to these protection interests. Since strong in-
terests are involved, nor would the desired effect be achieved by 
creating balancing rules in other parts of the Environmental Code. 
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An increased contribution to the climate transition can mainly be 
realised in two ways in the permit procedure. One is that more activ-
ities that contribute to the climate transition are given permits and 
the other is that the examination is faster. For many types of activities 
the biggest obstacle is not that they do not get a permit but that it 
takes too long to get one. The Inquiry does not recommend a balanc-
ing rule in Chapter 2 of the Environmental Code since such a rule is 
judged to have a very limited effect both on the possibilities of get-
ting a permit and in shortening the length of the permit procedure. 
On the contrary, a rule of that kind would probably extend the 
length of the procedure in many cases. The positive effects are there-
fore judged to be very small and not to outweigh the negative conse-
quences. 

Guidance on coexistence with total defence interests 

Operators need to be given early guidance about when and how a 
planned activity can cause substantial harm to total defence interests 
and how a potential conflict can be solved. With such guidance an 
operator would be able to make the adjustments needed to their appli-
cation so that the defence authorities will not oppose the activity. 

Several steps have already been taken to foster coexistence, and 
the Inquiry takes a positive view of this; but there are still several 
areas where early responses and greater clarity are required. The 
Swedish Armed Forces should therefore be given a separate com-
mission to produce guidance about how activities that contribute to 
the climate transition can coexist with defence activities without sub-
stantially counteracting total defence interests or causing substantial 
harm to areas that are of national interest because they are needed 
for total defence installations under Chapter 3, Section 9 of the 
Environmental Code. 

An investigation should also be made of whether it is possible to 
set time limits for giving responses so as to avoid uncertain and pro-
tracted processes. In addition, further clarification is needed regard-
ing the dialogue between the Swedish Armed Forces and applicants. 
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Inserting the climate in Chapter 3 of the Environmental Code 

Several of the types of activities identified by the Inquiry as key activ-
ities for the climate transition are considered to be essential for other 
reasons, and land or water areas that they need to use may already be 
identified as areas of national interest under Chapter 3 of the Envi-
ronmental Code. Amending Chapter 3, Section 8 of the Environmen-
tal Code to include these activities would therefore not make any 
difference. 

The climate interest is of a different character from total defence 
interests since it is not possible to identify in advance which areas 
will be needed by activities that contribute to the climate transition. 
This means that giving the climate interest the same type of priority 
as total defence under Chapter 3, Section 10 of the Environmental 
Code is not appropriate either. Moreover, the Inquiry makes the 
assessment that it can be inappropriate to allow the climate interest 
to carry greater weight than other interests under Chapter 3 of the 
Environmental Code since a rule of that kind could, for example, put 
the survival of reindeer husbandry at risk. 

Weighing the climate against protection interests under Chapters 5, 
7 and 8 of the Environmental Code 

The Inquiry makes the assessment that it is neither appropriate nor 
possible for Sweden to press for amendments to EU law that weaken 
certain protection interests, e.g. in the form of protection for birds 
or other species in the EU’s nature directives. These protection in-
terests constitute prohibitions and the scope for amending Swedish 
legislation to give the climate more weight is therefore small. How-
ever, developments in the EU may mean that, at least, the possibility 
for certain types of activities to be given exemptions may increase. 

There is no established instrument for creating exceptions from 
protection interests in EU law and an exemption review is required 
in the cases covered by the prohibitions. It would be desirable for 
Sweden to review its implementation of the EU Birds Directive and 
Habitats Directive and to follow up case-law so as to clarify which 
cases require exemptions. 

The Inquiry proposes exemptions for certain electric power lines 
from biotope protection areas and shore protection areas; this is an 
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example of how legislation for protection interests put in place at 
national level can be reviewed to ease the way for types of activities 
central to the climate transition. Apart from this, the Inquiry has not 
been able to investigate further reasons for exemptions or excep-
tions. 

Supplement to the Government’s consideration of permissibility 

The Inquiry’s proposal in its interim report to amend the objectives 
of the Environmental Code makes clear that the Government can 
reserve the right to consider the permissibility of an activity under 
Chapter 17, Section 3 of the Environmental Code if the scope of the 
activity is or is likely to be substantial or intrusive in relation to the 
objective of minimising climate change. An addition could be made 
to the Government’s consideration of permissibility so that the 
Government always has to, or after a reservation, can reserve for it-
self the right to consider the permissibility of an activity that is of great 
importance for the climate transition. 

However, the Inquiry does not recommend an addition of that 
kind since its positive effects in the form of more permits, if any, are 
small in relation to the negative consequences in the form of longer 
processing times and the need for additional resources in the Govern-
ment Offices. 

Other ways of promoting contributions to the climate transition 

According to its legislative history, the Environmental Code already 
includes the climate – but it is regularly not taken into account in 
permit procedures. The clarifications that the Inquiry proposes in its 
interim report about how consideration is to be given to the climate 
perspective are essential since case-law will not change unless the leg-
islation is changed first. With those proposals, account can be taken 
both of different types of measures to reduce emissions and of con-
tributions to the climate transition. Moreover, the proposals make it 
possible to take these measures and contributions into account both 
in the permit procedure and in supervision. 

As regards activities examined under sectoral legislation, it is pos-
sible to review the regulations in order to improve the possibilities 
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of getting a permit, but especially so as to make the process faster 
than at present. The Inquiry presents a number of proposals about 
the electricity grid that exemplify how this kind of review can pro-
mote types of activities that contribute to the climate transition. 

A number of initiatives are currently under way to shorten permit 
procedures and make them more effective. Since faster permit pro-
cedures are most important in order to enable more activities to 
transition and contribute to the climate transition, this work should 
continue for the permit procedures under both the Environmental 
Code and sectoral legislation. 

The electricity grid 

Purpose of the proposals 

The expected transition in energy production, greatly increased elec-
tricity use in the future and an aged electricity grid entail major needs 
to adapt and expand the electricity grid. The Inquiry has reviewed 
the legislation in order both to enable planning and permit proce-
dures regarding electricity grid construction that take the impor-
tance of electrification for the climate transition into account and to 
contribute to a faster process for renewing, reinforcing and expand-
ing the electricity grid. The proposals also exemplify how sectoral 
legislation can be reviewed so as to promote activities that contribute 
to the climate transition. Some proposals are also intended to facil-
itate consideration of system and preparedness perspectives in con-
cession procedures. 

The Inquiry has focused on amendments to the legislation on 
power lines where a concession is required for the particular power 
line, partly because these lines have longer lead times than the rest 
of the electricity grid. Reducing the total lead times for electricity 
grid construction also requires changes to ways of working among 
both applicants and authorities, including grid investigations, pro-
curement and construction contracts, as well as more of parallel 
processes. There are also a number of other aspects that affect the 
possibilities of achieving the energy and climate objectives where the 
Inquiry does not present any proposals, e.g. tariff systems and flex-
ibility solutions. 
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The electricity grid in planning 

There are a number of different planning instruments that concern 
the electricity grid, as well as many different actors with partly un-
clear roles. The Inquiry proposes a review of how stronger planning 
and collaboration can make an effective climate transition more pos-
sible. This proposal is intended to create conditions in the long term 
to ensure the continued functioning and development of the elec-
tricity grid. 

According to the proposal, the Government should appoint an 
inquiry to make an analysis of how energy and climate planning can 
be structured and coordinated in a clearer way than at present. An 
inquiry of that kind would review how the work of the county ad-
ministrative boards on energy and climate strategies can be strength-
ened, including by the production of relevant planning material and 
action plans in the areas of energy and climate at regional level that 
will be regularly updated as appropriate. 

Such an inquiry would also clarify the role of the municipalities and 
regions in planning the energy and climate transition. The Inquiry 
also proposes that the Municipal Energy Planning Act (1977:439) be 
amended so that it instead applies to municipal energy and climate 
planning. The purpose, content and use of municipal energy and cli-
mate planning should also be reviewed. 

An investigation should also be carried out of how coordination 
should take place between county administrative boards and munici-
palities and with other types of planning under the Planning and 
Building Act (2010:900), for example. 

As regards physical planning under the Planning and Building 
Act, the Inquiry considers that the legislation is functional but that 
stronger guidance is needed concerning how physical planning affects 
the need for grid capacity and how physical planning should take 
account of the electricity grid. Relevant regional planning material 
for energy and climate planning produced by the county admini-
strative board could be a tool for compiling land needs resulting from 
the development plans of the transmission and distribution system 
operators in each county. Giving the county administrative board a 
stronger role and resources to communicate these land needs could 
facilitate electrification. 
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The Inquiry proposes that the National Board of Housing, Building 
and Planning be given a commission to review guidance around the 
Planning and Building Act and electricity grids in order to identify 
what can obstruct the use of electricity grids and how consideration 
of electricity grids can be facilitated in physical planning. 

The Inquiry makes the assessment that the designation of the 
land and water areas that are of national interest for energy distribu-
tion should be given priority by the Swedish Energy Agency. 

Clearer concession procedures for particular power lines 

In order to contribute to more predictable, effective and rapid pro-
cedures, the Inquiry presents a proposal that clarifies the examina-
tion of the suitability of a power line as part of the concession proce-
dure for a particular power line. According to this proposal, a power 
line will be considered suitable if it is needed to fulfil obligations 
under the Electricity Act (1997:857) or EU law. A power line will 
also be considered suitable if it is needed to ensure a secure and 
sufficient supply of electricity, which includes future expected needs 
and can be based on a forecast or a scenario, or if increased grid capac-
ity is assessed to be profitable for society, e.g. through construction 
to remove limitations on transfers between electricity areas. Other 
power lines can also be considered suitable provided that they are 
needed to satisfy another important public interest. Moreover, the 
examination of suitability proposed will include an assessment of the 
placing of the power line in the grid and its technical design regard-
ing direct or alternating current and voltage. The Inquiry proposes 
that a new provision should regulate exhaustively which aspects of 
the execution of the power line should be assessed as part of the 
examination of suitability. 

According to the proposal, other questions concerning the loca-
tion and design of the power line should not be assessed as part of 
the examination of suitability. These matters are assessed as part of 
the examination of the power line’s compatibility with the Environ-
mental Code and the proposed regulation of the choice between 
overhead lines and cables. 

The environmental examination should cover the construction 
and use of the power line on an outlined location. The proposal also 



SOU 2022:21 Summary 

49 

clarifies that the provisions on management of land and water areas 
in Chapters 3 and 4 of the Environmental Code will only be applied 
in concession procedures for a particular power line in respect of the 
outlined location and if the decision means a change of land use. At 
the same time, more guidance should be given in order to clarify and 
facilitate the application of the Environmental Code by commission-
ing the Public Health Agency of Sweden to produce guidance on 
magnetic fields and the Swedish Environmental Protection Agency 
on birds. The county administrative boards should be commissioned 
with reviewing their role so that it is clearer and more uniform in 
consultations and in the concession procedures. 

The Inquiry proposes that any conditions set should be compat-
ible with the purpose of the power line, regulations about power 
quality, objectives for operational reliability in the transmission grid 
or regulations on electrical safety. 

In addition, an inquiry should be tasked with conducting a review 
of the compensation provisions in order to contribute to greater accep-
tance, faster permit processes and better conditions for expanding 
the electricity grid in an effective way. 

Assessment of overhead lines or cables in concession procedures 
for a particular power line 

The choice between overhead lines and underground or submarine 
cables often takes a great deal of time in procedures and leads to 
extensive requirements for investigations in the AC grid at voltage 
levels of 130 kV and higher. It is also at these voltage levels that it 
has been pointed out that there are transmission and distribution 
technology challenges in using too much cabling. 

The Inquiry therefore proposes that a general provision be added 
to the Electricity Act concerning which aspects have to be given par-
ticular consideration in the choice between overhead lines and cables. 
An authorisation should also be provided for the Government to 
issue regulations setting out criteria for the choice of technology 
between overhead lines and cables for power lines when a concession 
is required for a particular power line. These criteria are judged to be 
of crucial importance if the proposal is to achieve the purpose of 
contributing to shorter lead times. 
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The Inquiry proposes that the regulations state that, in principle, 
AC power lines intended for a voltage of 130 kV or higher should 
be built as overhead lines. Criteria are also proposed for when cables 
may be used. If one of the criteria regarding protection of buildings 
or human health and the environment, is met, a cable has to be used 
if and to the extent it is compatible with the aspects that should be 
given particular consideration in the choice between an overhead line 
and cable and the advantages that can be gained from cabling out-
weigh the disadvantages of an overhead line. The criteria also clarify 
when the reasons for this choice of technology have to be described 
in a concession application for a particular power line. 

Advance ruling 

The Inquiry proposes that a possibility should be introduced of re-
questing an advance ruling that a power line meets the criteria to be 
considered suitable under the Electricity Act. An advance ruling of 
this kind will enable a grid company to get a response at an early 
stage as to whether the Swedish Energy Markets Inspectorate makes 
the assessment that a particular power line is a suitable investment. 
This proposal saves resources and increases predictability, as well as 
facilitating consultations and planning by setting out certain limits 
ahead of a concession application for a particular power line. 

The proposal only applies to power lines that require a concession 
for a particular power line by the Swedish Energy Markets Inspec-
torate and that are likely to have significant effects on the environ-
ment. It should be possible to apply for a single advance ruling for 
several planned lines or reinforcements if the network company makes 
the assessment that they are interdependent, which increases the 
possibilities of considering the system perspective. 

The question of whether the power line is to be considered suit-
able relates only to the aspects to be assessed as part of the exami-
nation of suitability, i.e. both whether the power line is needed or 
whether it is to be considered profitable and whether it has a suitable 
placing in the grid and a suitable technical design regarding direct or 
alternating current and voltage. A positive advance ruling means that 
the Swedish Energy Markets Inspectorate decides that a power line 
is to be considered suitable. This should, with some possibility of a 
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review, be binding on the concession procedure provided that the 
application is submitted within a certain period of time. 

In a request for an advance ruling a grid company will also be able 
to request that the Swedish Energy Markets Inspectorate set out its 
assessment of the question of whether one or more alternative de-
signs of the power line are compatible with the purpose of the power 
line, regulations under Chapter 3, Section 9 of the Electricity Act, 
the objectives for operational reliability under Chapter 8, Section 3 b 
of the Electricity Act and regulations issued under the Electrical 
Safety Act. A request for an advanced ruling therefore means an oppor-
tunity to have alternatives that can influence the possibilities of ful-
filling these regulations or objectives assessed as part of the same re-
quest for an advanced ruling. Here, the request can only relate to 
alternatives that can have a decisive influence on these regulations or 
objectives. This can, for instance, involve whether combining one 
power line with another power line in the same structure is compat-
ible with requirements concerning operational reliability or to what 
extent cable can be used without any impact on power quality. 

The Swedish Energy Markets Inspectorate assessment of one or 
more alternative designs can be that one of them would not be com-
patible with the applicable requirements, with the consequence that 
that alternative does not need to be investigated in the subsequent 
specific environmental assessment. An assessment that one alter-
native is not compatible with the requirements is not binding on, but 
provides guidance for, the subsequent concession procedure. 

Exceptions from certain prohibitions 

The Inquiry proposes that the construction and maintenance of 
power lines with a concession for a particular power line should be 
excepted from the prohibitions in the Environmental Code on im-
pacts in biotope protection areas or shore protection areas. This also 
means exceptions from requirements for exemptions. 

For areas covered by general biotope protection or shore protec-
tion, exemptions are normally granted. In view of this and the other 
permit procedures required to build electricity grids, the Inquiry 
makes the assessment that the introduction of exceptions makes 
very little difference for the protection interests but saves significant 
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amounts of time and resources for both applicants and those pro-
cessing their applications. The exceptions can also facilitate efforts 
to have more of parallel processes since projects will not need to wait 
for exemption decisions. 

Exemptions are not always granted from the biotope protection 
decided specially by the Swedish Forest Agency. The Inquiry pro-
poses an exception to ensure that essential maintenance of power 
lines covered by its proposal can be carried out without an exemp-
tion being required. However, this proposed exception is limited to 
cases where a concession for a particular power line was granted be-
fore the biotope protection area was decided. 

These proposals apply only to power lines requiring concession 
for a particular power line. The environmental examination as part 
of the concession procedure and the other permit procedures and con-
sultations required to build a power line will still ensure sufficient 
environmental protection. The Inquiry also proposes that the county 
administrative boards be tasked with reviewing how they can moni-
tor the purpose of biotope and shore protection in consultations and 
in supervision regarding power lines requiring concession for a par-
ticular power line. 

Overall effects and impacts of the proposals 

The proposals make faster electricity grid construction possible and 
lead to a stronger system perspective and to it being possible to give 
greater consideration to function, operational reliability and power 
quality. This puts conditions in place for an electricity grid that pro-
vides sufficient protection of environment and property, as well as 
satisfactory safety from personal injury and damage to property, on 
account of electricity at the same time as making a faster increase in 
capacity possible. 

The Inquiry makes the assessment that the actual outcome for 
where and how power lines with voltage levels of 130 kV or higher 
will be built will not be substantially altered through the Inquiry’s 
proposals but that quicker decisions will be made in permit proce-
dures. However, if the conditions for using cabling at the voltage 
levels concerned are altered substantially in the future, it is impor-
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tant to review the criteria at that time so as to avoid negative conse-
quences. 

Effect on greenhouse gas emissions 

Electrification means that territorial emissions from large Swedish 
emission sources, in e.g. industrial production and transport, will de-
crease. Electricity producers and users can be connected earlier to 
the electricity grid, and activities can reduce their greenhouse gas 
emissions earlier, which increases the possibility of reaching Sweden’s 
climate objectives. 

Impacts on companies 

Simplified procedures and shorter lead times will save time and re-
sources in both government agencies and network companies. For 
companies producing or using energy, an earlier possibility of connect-
ing to the electricity grid means better possibilities of improving 
their competitiveness. Better possibilities are also created for employ-
ment and local development where these companies are in place or 
are established. 

Impacts on municipalities and central government 

Overall, the proposals contribute to shorter lead times. They make 
it possible to shorten certain consultations by some months, e.g. be-
cause questions concerning whether the power line is needed or is to 
be built as an overhead line or cable can be avoided. Processing at 
the Swedish Energy Markets Inspectorate can also be shortened by 
some months because clearer legislation and guidance facilitate the 
procedures and can be expected to contribute to better applications 
and less need to require supplemental information from the appli-
cant. About a month can be saved in the implementation and con-
struction in the projects in which utility easement and the concession 
procedure run in parallel since there is no need to wait for exemp-
tions from biotope protection and shore protection. The risks of 
delays, which can total several years in certain cases, decrease partly 
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due to a simplified choice of technology and less risk of different 
assessments by network companies and the Swedish Energy Markets 
Inspectorate. 

Resources are required for the special commissions to the National 
Board of Housing, Building and Planning, the Public Health Agency 
of Sweden, the Swedish Environmental Protection Agency and the 
county administrative boards. Resources will also be required at the 
Swedish Energy Agency for the designation of areas of national inter-
est. Municipalities are affected because of changes in planning require-
ments, because additional areas of national interest may be desig-
nated and because they will not have to carry out some exemption 
procedures. 

The Inquiry’s proposals do not restrict municipalities’ decision-
making rights in any area and therefore have no impact on local self-
government. 

Other impacts of the proposals 

The impacts of the Inquiry’s proposals for private individuals and 
entities are mainly indirect and follow from the other impacts de-
scribed. Earlier expansion affects the pace of the structural change, 
and an earlier transfer can take place of jobs to electrified activities. 
The Inquiry’s proposals are not expected to increase encroachments, 
but can contribute to encroachment and the use of land taking place 
slightly earlier. 

The main effect of the Inquiry’s proposals, that expansion and re-
inforcement of the electricity grid that is necessary or profitable can 
be brought forward, is expected to be socially positive. 

The proposed commissions for birds and magnetic fields can make 
positive contributions to the other environmental objectives. 

Transport-efficient society 

To be in line with Sweden’s long-term climate target of net zero emis-
sions of greenhouse gases by 2045, the climate transition of the trans-
port system needs to stand on three legs: a transport-efficient society; 
sustainable renewable vehicle fuels, including electrification; and 
energy efficient vehicles and ships. In the view of the Inquiry, a shift 
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is needed towards a transport-efficient society in which traffic work 
by cars, trucks and domestic aviation decreases so that the climate 
transition in the transport sector can take place in an environmen-
tally and socially sustainable way and so that it will be robust in the 
face of external change. 

Stronger steering towards a transport-efficient society 

In the view of the Inquiry, current legislation is unclear in its regu-
lation of how the national plan for transport infrastructure, the county 
plans for regional transport infrastructure and the Swedish Trans-
port Administration are to address the need for a transport-efficient 
society. The Inquiry therefore proposes that the term transport-effi-
cient society should be inserted in the ordinances regulating the na-
tional plan for transport infrastructure and the county plans for 
regional transport infrastructure and that a measurable parameter, 
traffic work, should be linked to the term transport-efficient society 
so as to be specific about what it means. The Inquiry’s proposals mean 
that the national plan and the county plans will have to contribute 
to traffic work in each of the energy and resource-intensive types of 
vehicles – cars, trucks and domestic aviation – following a decreasing 
trend over time. 

The contribution to a decrease in traffic work from the national 
plans and the county plans is limited, but is expected to be supple-
mented by contributions to less traffic work from, for example, policy 
instruments and municipal physical planning in a Sweden that is devel-
oping in line with the climate objectives adopted. The plans need to 
fit in with a society in which traffic work is decreasing as a result of 
actions taken by several actors. The Inquiry therefore proposes that 
the national plan and county plans should also fit in with a transport-
efficient society, in addition to contributing to it. What is meant here 
is that infrastructure projects included in the national plan and the 
county plans should also be socially profitable in a development 
towards a transport-efficient society in which the traffic work done 
by cars, trucks and domestic aviation does not increase. 

The Inquiry also proposes that the Ordinance containing instruc-
tions for the Swedish Transport Administration be amended to give 
the Administration the task of working for a transport-efficient 
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society in which traffic work by car, truck and domestic aviation de-
creases. The proposals made concerning stronger steering towards a 
transport-efficient society reinforce the effect of the Inquiry’s other 
proposals intended to increase the impact of the four-step principle 
in transport planning. 

The four-step principle in transport planning 

The four-step principle means that problems in transport planning 
should be solved by measures that influence transport demand or 
choices of modes of transport or that enable more efficient use to be 
made of existing transport infrastructure in preference to measures 
that require extensive new construction or major upgrading of infra-
structure. The Inquiry takes the view that the four-step principle is 
not being implemented as intended. Current planning using choice 
of measures studies is based on identified local deficiencies instead 
of a system perspective, which is often necessary to identify deficien-
cies related to climate and environmental objectives. The Swedish 
Transport Administration also considers that is has a severely re-
stricted mandate to work with the first two steps of the four-step 
principle. In many cases the result is a reversed application of the four-
step principle, where identified deficiencies in the transport system 
are addressed with infrastructure measures in the first place. 

The Inquiry proposes that the direction of the national plan and 
the county plans should be determined on the basis of a cross-modal 
overall perspective on the transport system and the four-step prin-
ciple. The Inquiry proposes adding a provision to the Ordinance on 
state cofinancing of certain regional public transport facilities etc. 
(2009:237) to the effect that state cofinancing may be granted for mea-
sures that can reduce the need for new construction or major upgrad-
ing of transport infrastructure by influencing demand or modal choice 
or through more efficient use of existing transport infrastructure. 
An additional provision is also proposed to specifically make it clear 
that municipalities and regions will be able to receive cofinancing for 
these measures. 

The Inquiry also proposes that the Ordinance containing instruc-
tions for the Swedish Transport Administration be amended to 
make it clear that the Administration’s remit is broader than infras-
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tructure planning. The mandate of the Swedish Transport Admini-
stration should also include planning, proposing, financing and im-
plementing measures that can influence transport demand or modal 
choice or result in more efficient use of existing transport infrastruc-
ture. 

Finally, the Inquiry propose that the Swedish Transport Admini-
stration be tasked with supporting other actors, small municipalities 
for instance, in their work on measures that can influence transport 
demand or modal choice or result in more efficient use of existing 
transport infrastructure. 

Infrastructure projects previously approved 

In order to influence the development of the transport system in an 
adequate way, it is not sufficient for new projects entering infras-
tructure planning to be in line with the climate and environmental 
objectives. If projects already approved are still included even though 
they counter or are not in line with transport policy objectives, in-
cluding the climate objective, this will make it more difficult to achieve 
these objectives. 

The Inquiry therefore proposes that the drafter of the national 
plan or a regional plan should determine whether previously ap-
proved infrastructure projects whose construction has not started 
follow the direction that is assessed as having the greatest effect in 
achieving the objectives of transport policy. The drafter of these plans 
is expected to ensure that only infrastructure projects that follow 
that direction are included in the plan proposal concerned, unless 
there are special reasons for exceptions. 

This proposal is, for example, expected to reduce the inherent iner-
tia regarding changes of direction and very much work together with 
the proposal for a change of starting point for the direction of the 
plans. 

A scenario-based working method for transport planning 

One main problem with current infrastructure planning is its fore-
cast-based approach to planning. This means that investments in 
greater road capacity are estimated to be profitable and to be rational 
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since a continued general increase in car and truck traffic is forecast. 
Transport planning using a baseline forecast of a continued increase 
in car traffic, truck traffic and air travel risks leading to measures that 
do not fit in with a future sustainable and transport-efficient society. 
Conflicts also arise between the Swedish Transport Administration’s 
forecast-based planning based on increasing traffic flows, on the one 
hand, and locally adopted objectives for traffic restrictions and 
planned urban development, on the other hand. 

The Inquiry considers that transport planning can no longer be 
based on a forecast that is built on historical correlations and that 
leads to an unsustainable increase in car and truck traffic and air travel. 
The Inquiry therefore proposes that the Ordinance containing instruc-
tions for the Swedish Transport Administration be amended so that 
the Administration has to produce and supply scenarios for the devel-
opment of traffic instead of a traffic forecast. The scenarios should 
be produced in collaboration with other government agencies and 
bodies and form the basis for the choice and dimensioning of mea-
sures in transport planning and for strategic environmental assess-
ments as part of that planning. The Swedish Transport Administra-
tion should also assist other agencies and bodies responsible for 
planning in producing adapted regional scenarios for the develop-
ment of traffic. The Inquiry therefore propose that the Swedish 
Transport Administration be given a commission to specify how to 
design the scenario-based method of working along with the rele-
vant agencies. 

Valuation of time and discount rate 

In the view of the Inquiry, there is reason to review how cost-benefit 
analyses are performed as part of present day transport planning. 
The Inquiry therefore considers that the Government should give 
the Swedish Transport Administration a commission to conduct such 
a review on the basis of nationally and internationally used methods 
and models that describe benefits and costs of policy instruments 
and measures for a transport-efficient society. The commission should 
include examining the use of analytical methods and input values for 
calculations in the “ASEK report”. 
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Transport conditions in the Environmental Code 

The Inquiry proposes that the Environmental Code be amended so 
that, where relevant, a permit will have to contain transport conditions. 
This means that the permit authority will have to consider the need 
for such conditions and only refrain from prescribing transport con-
ditions if this is not relevant or justified in the particular case. More-
over, an operator is already required, under Chapter 6, Section 35 of 
the Environmental Code, to identify, describe and assess the environ-
mental effects, including effects on the climate, that the activity is 
likely to have by itself or as a result of external events and provide 
details of the measures planned to prevent, counter or remedy the 
negative environmental and climate effects. This also applies to the 
environmental effects that arise from the undertakings resulting from 
the activity in the form of transports. So there is already a sufficient 
basis for the permit authority to assess whether the permit has to be 
combined with transport conditions. 

Extended urban environment agreements 

Extended urban environment agreements will be an important part 
of work towards a transport-efficient society. Initiatives for extended 
urban environment agreements will probably also be of importance 
for the possibility of bringing about a socially sustainable climate 
transition of the transport sector throughout the country. 

Greater opportunities for pedestrian traffic play an important role 
in enabling a stronger focus to be placed on accessibility in municipal 
traffic and urban planning. There is also a need to be able to implement 
integrated packages of measures to reduce car traffic. The packages 
of measures should contain both carrots and sticks, and here greater 
opportunities for pedestrian traffic can play an important role as a 
carrot. 

The Inquiry therefore proposes that financial support should be 
available for pedestrian infrastructure as part of urban environment 
agreements. Better opportunities for pedestrians play an important 
role for the possibilities of creating an attractive overall solution and 
the prioritisation of space between pedestrians, cycles, public trans-
port and car traffic. The Inquiry also proposes that approved munic-
ipal commitments in return for support as part of urban environment 
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agreements should include measures that can contribute to limiting 
car traffic. 

Finally, the Inquiry propose that the Government appoint two 
inquiries: one to investigate whether state support may be given and 
should be available for the operation of local or regional public trans-
port as part of an urban environment agreements and one to inves-
tigate the possibilities of regulating how the State can enter into nego-
tiation-based urban environment agreements with municipalities and 
regions concerning sustainable development of transport in urban 
areas, focusing on large municipalities and urban regions. One con-
dition for the latter remit should be that car traffic in the area covered 
by the agreement must not increase and that it must decrease in the 
long term. 

The four-step principle in environmental assessments of plans with 
substantial traffic flows 

Physical planning at municipal level is of great importance for trans-
port- and energy-efficient urban development. This means that there 
is a need to allow the four-step principle to be part of the environmen-
tal assessments of comprehensive plans and detailed development 
plans that give rise to substantial traffic flows. 

At present there is no explicit support for taking account of the 
four-step principle in the strategic environmental assessments that 
precede comprehensive plans and detailed development plans. The 
Inquiry therefore proposes an amendment to the Planning and Building 
Act stating that a strategic environmental assessment has to be carried 
out for a plan resulting in substantial traffic flows. 

The proposed amendments mean that, at an early stage of physi-
cal planning, municipalities have to take account of the possibilities 
for accessibility and closeness to various public and service functions. 
This reduces the need for transport and makes more travel on foot 
and by cycle and public transport possible. Requiring environmental 
assessments based on the four-step principle means that municipal-
ities have to take account of traffic flows in planning, and they can 
therefore also be expected to take step 1 and step 2 measures to a 
greater extent. 
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Role of the county administrative boards in physical planning 

The Inquiry proposes strengthening the role of the county adminis-
trative boards in physical planning in order to give the overall objec-
tives of transport policy more impact in physical planning at municipal 
and regional level. The proposed amendments to the Planning and 
Building Act and the Ordinance containing instructions for the county 
administrative boards provide support for county administrative boards 
working in the consultation and review procedure in the various plan-
ning processes for measures that steer urban and regional planning 
towards a transport-efficient society. The Inquiry’s proposals also 
provide support for giving the objectives of transport policy more 
impact in physical planning at municipal and regional level. 

Overall effects and impacts of the proposals 

Overall, the Inquiry’s proposals promote measures that reduce trans-
port demand, influence modal choice in the direction of travel on 
foot and by cycle and public transport and lead to more efficient use 
of existing transport infrastructure. The proposals are expected to 
lead to less investment in expanding road capacity. However, the 
Inquiry’s proposals do not guarantee that certain specific measures 
will or will not be taken, and the Inquiry is therefore unable to be 
precise about what the effects and impacts will be. 

Effect on greenhouse gas emissions 

The Inquiry makes the assessment that its proposals will considerably 
reduce Sweden’s greenhouse gas emissions compared with if they are 
not taken (baseline alternative). Emission reductions are expected in 
the road transport sector due to less use of fossil fuels. The proposals 
are also assessed as leading to emission reductions in other sectors, 
especially because biofuels no longer needed for road transport when 
traffic work there decreases can replace fossil fuels in, for example, 
aviation and shipping. 
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Impacts on companies 

The Inquiry’s proposals will affect companies to a different extent, 
depending on their industry and how much their industry is affected 
by measures intended to reduce traffic work by cars, trucks and domes-
tic aviation. The conditions for transport-purchasing and transport-
dependent companies will change. An increased focus on transport 
efficiency and accessibility in transport planning may, for instance, 
result in large car-dependent commercial centres and workplaces 
becoming less attractive than competing activities with better possi-
bilities for sustainable travel. 

Measures that increase the costs of goods transports can have a 
negative impact on the competitiveness of Swedish industry. There 
are, however, several measures that can reduce traffic work by trucks 
without necessarily increasing the costs of goods transports, e.g. 
making it possible to use longer and heavier trucks and measures to 
strengthen goods transports by rail. 

The pandemic has demonstrated the vulnerability of global value 
chains based on just-in-time deliveries and Russia’s invasion of 
Ukraine with the subsequent sanctions has led to higher prices in 
world markets for crude oil and strong increases in transport fuel 
prices. A greater focus on transport efficiency can enable Swedish com-
panies to be better equipped to meet future uncertainties and major 
price increases for energy and transport fuel on account of external 
events. 

Impacts for municipalities and central government 

The proposals in the areas of transport planning for a transport-effi-
cient society and extended urban environment agreements do not 
involve any requirements for municipalities and therefore do not 
lead to any compulsory cost increases for them. However, a large 
number of municipalities will probably choose to make use of the 
better financial possibilities and improved powers resulting from 
these proposals to take one or more major measures contributing to 
a transport-efficient society and reducing transport work compared 
with today. This increases the costs of the municipalities affected for 
these measures even if the measures are cofinanced via a county plan. 
However, the measures taken can, in accordance with their purpose, 
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be expected to reduce the costs of the municipalities affected related 
to increased motor traffic and contribute to other positive budgetary 
effects in the short and long term. 

The Inquiry’s proposals on using the four step principle in environ-
mental assessments of plans to take account of traffic flows specifies 
a way of working that does not necessarily need to involve a greater 
workload compared with current municipal working practices. 

The Inquiry’s proposals do not restrict municipalities’ decision-
making rights in any area and therefore have no impact on local self-
government. 

The Swedish Transport Administration is the central government 
actor most affected by the Inquiry’s proposals. At present the Swedish 
Transport Administration has staff who work on similar issues or 
have corresponding expertise. However, given the clear change of 
course, the Inquiry’s assessment is that the Swedish Transport Admin-
istration needs to reinforce its staff resources at both national and 
regional level. 

The Inquiry proposes that the financing of its proposals to change 
transport planning should, as a whole, be neutral in budget terms 
and be implemented through reprioritisation within and between the 
appropriations for transport planning in expenditure area 22 Commu-
nications. 

Other impacts of the proposals 

Improving the conditions for travel on foot and by cycle and public 
transport increases access to mobility for groups that do not drive or 
drive to a smaller extent such as women, children, older people and 
financially weak individuals. The Inquiry’s proposals can be assumed 
to lead both to greater gender equality and to greater equality for all. 
The proposals can also be expected to have a positive impact on the 
possibility of reaching the objectives of integration policy. However, 
measures to reduce car traffic can be expected to lead to poorer acces-
sibility by car because, for instance, lower speed limits increase trav-
elling times, which will have a particular impact on groups that have 
no alternative to the car. 

Taking action, in line with the Inquiry’s proposals, to improve the 
conditions for pedestrians, cyclists and public transport, including 
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by reallocating road space, while reducing speeds for motor traffic 
has a positive impact on traffic safety. 

By promoting measures for reduced road traffic work and lower 
speeds, the Inquiry’s proposals are expected to result in less air pollu-
tion from e.g. particles and nitrogen oxides. By doing so, the pro-
posals contribute to fulfilling the environmental quality objectives 
of Clean air and A good built environment. 
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Begrepp 

Främja bidrag till klimatomställningen 

Bidrag till 
klimatomställningen 

Att en verksamhet minskar sina egna 
utsläpp, sänker halten av växthusgaser i 
atmosfären eller möjliggör för andra 
verksamheter att minska sina utsläpp. 

Klimatförändringar Liksom klimatpåverkan (se nedan) är 
utgångspunkten att klimatförändringar 
är negativa. 

Klimatnytta Skapas när verksamheter och åtgärder 
bidrar positivt till klimatomställningen 
genom att sänka halten av växthusgaser 
i atmosfären. 

Klimatpåverkan/ 
påverkan på klimatet 

Utgångspunkten är att all påverkan på 
klimatet är negativ. Begreppet klimat-
påverkan/påverkan på klimatet avser ut-
släpp av växthusgaser och därpå följande 
skadliga effekter. Det kan jämföras med 
att begreppet miljöpåverkan används i 
negativ betydelse i miljöbalken. 

Minimera Begreppet innebär att människans på-
verkan på klimatet och klimatföränd-
ringar ska begränsas till den nivå som 
krävs för att halten av växthusgaser i 
atmosfären ska stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan 
på klimatet inte blir farlig. 

För verksamheter och åtgärder inne-
bär minimera utsläpp av växthusgaser att 
utsläppen ska minskas så mycket som 
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är rimligt att kräva i det enskilda fallet. 
Verksamheter och åtgärder som bidrar 
till klimatomställningen bidrar även till 
att minimera klimatförändringarna. 

Nyckelverksamheter för 
klimatomställningen 

Verksamheter som behövs för att 
möjliggöra den omställning av samhället 
som krävs för att Sveriges mål om netto-
nollutsläpp senast 2045 med nettonega-
tiva utsläpp därefter ska kunna nås. 

Platsspecifika 
behov/förutsättningar 

När verksamheter har särskilda behov 
av exempelvis geografisk, fysikalisk, 
geologisk eller meteorologisk art. 

Platsvalsregeln Bestämmelsen i 2 kap. 6 § miljöbalken 
som anger att vid val av plats för en verk-
samhet eller åtgärd ska hänsyn tas till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. 

Skyddsintressen Intressen för att skydda människors 
hälsa eller miljö som omfattas av miljö-
balken eller förordningar som meddelats 
med stöd av den. 

Elnät 

Effektbehov Hur mycket el som efterfrågas vid ett 
givet tillfälle. 

Elbehov Hur mycket el som används över en 
viss tidsperiod, ofta ett år. 

Elnät Transmissionsnät, regionnät och lokal-
nät inklusive ledningar och ställverk, 
dvs. stationer, samt tillbehör till sådana 
anläggningar. 

Förnyelse En befintlig ledning byggs om med 
bibehållen spänningsnivå. 

Förstärkning En befintlig ledning byggs om med 
högre spänning eller ökat antal ledningar. 
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Kapacitetsbrist När elnätet inte kan föra över den el 
som efterfrågas. 

Ledning I betänkandet avses elektriska stark-
strömsledningar för överföring av el. 
Kan vara likström eller växelström 
respektive luftledning eller mark- och 
sjökabel. 

Lämplighetsprövning I betänkandet avses prövningen av 
anläggningens lämplighet ur allmän 
synpunkt enligt 2 kap. 12 § ellagen och 
inte prövningen av om nätkoncessions-
havaren från allmän synpunkt är lämplig 
att utöva nätverksamhet enligt 2 kap. 
16 § ellagen. 

Nybyggnad En ny ledning byggs, dvs. en ledning 
som driftmässigt inte ersätter en 
befintlig lednings funktion i elnätet. 

Prövningsprocess I betänkandet avses processen för att få 
koncession och andra nödvändiga till-
stånd, inklusive tiden för avgränsnings-
samråd och framtagande av miljökonse-
kvensbeskrivning. 

Utbyggnadsprocess Processen från identifierat behov till 
färdigbyggd ledning. 

Negativt förhandsbesked När nätmyndigheten beslutar att inget 
av alternativen som ingår i en begäran 
om förhandsbesked uppfyller kraven 
för allmän lämplighet. 

Positivt förhandsbesked När nätmyndigheten beslutar att ett 
eller flera av de ledningsalternativ som 
ingår i en begäran om förhandsbesked 
uppfyller kraven för allmän lämplighet. 
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Transporteffektivt samhälle 

Basprognos Se avsnitt 7.4.2. 
Funktionsmål Se avsnitt 7.1.1. 
Fyrstegsprincipen Se avsnitt 7.4.3. 
Följdföretag Verksamheter eller särskilda anlägg-

ningar enligt 16 kap. 7 § miljöbalken 
som kan behövas för att en verksamhet 
ska kunna komma till stånd eller be-
drivas på ett ändamålsenligt sätt. 

Hänsynsmål Se avsnitt 7.1.1. 
Nollväxtmål Se avsnitt 7.4.5. 
Steg X-åtgärd Se avsnitt 7.4.3. 
Trafikarbete Antal fordon multiplicerat med 

förflyttad sträcka för varje fordon. 
Uttrycks i enheten fordonskilometer. 

Trafikslag De fyra trafikslagen är vägtrafik, 
bantrafik, sjöfart och luftfart. 

Transportarbete Den nyttoskapande delen av trafik-
arbetet, dvs. själva transporten av per-
soner eller gods. Uttrycks i person- 
eller tonkilometer. 

Transportpolitiska mål Se avsnitt 7.1.1. 
Transportpolitiskt 
klimatmål 

Se avsnitt 7.1.1. 

Åtgärdsvalsstudie Se avsnitt 7.4.3. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken att 2 kap. 6 §, 7 kap. 
11 a och 16 §§, 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 § ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
6 § 

För en verksamhet eller åt-
gärd som tar i anspråk ett mark- 
eller vattenområde ska det väljas 
en plats som är lämplig med hän-
syn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa 
och miljön. 

För en verksamhet eller åt-
gärd som tar i anspråk ett mark- 
eller vattenområde ska det väljas 
en plats som är lämplig med hän-
syn till att ändamålet ska kunna 
uppnås 

1. med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa 
och miljön, och  

2. med minsta klimatpåverkan 
eller största bidrag till att mini-
mera klimatförändringar. 

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 
och 11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och 
prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 11 kap. 9 a § 
och 12 kap. 6 § ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i 
de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. 

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan 
eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestäm-
melserna inte motverkas. 
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7 kap. 
11 a § 

Inom ett biotopskyddsområde 
enligt 11 § första stycket 1 gäller 
förbuden i 11 § andra stycket 
inte byggande av allmän väg eller 
järnväg enligt en fastställd väg-
plan enligt väglagen (1971:948) 
eller en fastställd järnvägsplan en-
ligt lagen (1995:1649) om bygg-
ande av järnväg. 

Inom ett biotopskyddsområde 
enligt 11 § första stycket 1 gäller 
förbuden i 11 § andra stycket inte 

1. byggande av allmän väg eller 
järnväg enligt en fastställd väg-
plan enligt väglagen (1971:948) 
eller en fastställd järnvägsplan en-
ligt lagen (1995:1649) om bygg-
ande av järnväg, eller 

 2. byggande och underhåll av 
en starkströmsledning enligt en nät-
koncession för linje enligt ellagen 
(1997:857). 

 
16 § 

Förbuden i 15 § gäller inte 
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte 

avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, 
fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste 
finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, 

2. verksamheter eller åtgärder 
som har tillåtits av regeringen en-
ligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som 
omfattas av ett tillstånd enligt 
denna balk eller enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd 
av balken, eller 

2. verksamheter eller åtgärder 
som har tillåtits av regeringen en-
ligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som 
omfattas av ett tillstånd enligt 
denna balk eller enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd 
av balken, 

3. byggande av allmän väg eller 
järnväg enligt en fastställd väg-
plan enligt väglagen (1971:948) 
eller en fastställd järnvägsplan en-
ligt lagen (1995:1649) om bygg-
ande av järnväg. 

3. byggande av allmän väg eller 
järnväg enligt en fastställd väg-
plan enligt väglagen (1971:948) 
eller en fastställd järnvägsplan en-
ligt lagen (1995:1649) om bygg-
ande av järnväg, eller 

 4. byggande och underhåll av 
en starkströmsledning enligt en nät-
koncession för linje enligt ellagen 
(1997:857). 
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19 kap. 
5 § 

I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal 
nämnd ska styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna 

1. i 22 kap. 1, 1 d och 1 e §§ om ansökans form och innehåll, 
2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den, 
3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5, 8, 9 och 

13 §§, 
4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll, 
5. i 22 kap. 6 § om talerätt, 
6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet, 
7. i 22 kap. 12 och 13 §§ om sakkunniga och om att inhämta 

yttrande, 
8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om 

undersökning på platsen, 
9. i 22 kap. 25 § första stycket 

1–3 och 5–11, andra stycket sista 
meningen och tredje stycket samt 
25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ om 
tillståndsdoms innehåll, 

9. i 22 kap. 25 § första stycket 
1–3, 5–11 och 13, andra stycket 
sista meningen och tredje stycket 
samt 25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ 
om tillståndsdoms innehåll, 

10. i 22 kap. 26 § om särskild dom, 
11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen 

samt tredje stycket första meningen om uppskjutna frågor och 
provisoriska föreskrifter, 

12. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställig-
hetsförordnande, och 

13. i 23 kap. 3 § när det gäller särskilt överklagande i frågor om 
sakkunniga som avses i 22 kap. 12 §. 

22 kap. 
25 § 

En dom som innebär att tillstånd ges till en verksamhet ska i 
förekommande fall innehålla bestämmelser om 

1. den tid som tillståndet ska gälla, 
2. verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska 

utformning i övrigt, 
3. tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med 

angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod, 
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4. skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebygg-
ande åtgärder samt hur betalningen ska ske, 

5. skyldighet att betala avgifter, 
6. de villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga 

teknik som 
a) behövs för att anpassa tillämpningen av sådana föreskrifter om 

försiktighetsmått som har meddelats med stöd av denna balk, om 
föreskrifterna medger eller förutsätter en sådan anpassning, eller 

b) annars behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan på 
grund av föroreningar, 

7. de villkor som behövs avseende hantering av kemiska produk-
ter i verksamheten, om hanteringen kan medföra olägenheter för den 
yttre miljön, 

8. de villkor som behövs om avfallshantering, återvinning och 
återanvändning, om hanteringen, återvinningen eller återanvänd-
ningen kan medföra olägenheter för den yttre miljön, 

9. de villkor som behövs för att verksamheten inte ska medföra 
någon sådan försämring eller något sådant äventyr som avses i 5 kap. 
4 § första stycket, 

10. de villkor som behövs med avseende på hushållningen med 
mark, vatten och andra naturresurser, 

11. de villkor som behövs med avseende på avhjälpande av miljö-
skada och ställande av säkerhet, 

12. de villkor som behövs för att förebygga allvarliga kemikalie-
olyckor och begränsa följderna av dem för människors hälsa och 
miljön, 

 13. de villkor som behövs för 
att minska miljö- och klimatpåver-
kan från sådana transporter som 
utgör följdföretag enligt 16 kap. 
7 §, 

13. de villkor som i övrigt be-
hövs för att skydda värdefulla 
natur- och kulturmiljöer eller för 
att förhindra annan skada på eller 
olägenhet för omgivningen, 

14. de villkor som i övrigt be-
hövs för att skydda värdefulla 
natur- och kulturmiljöer eller för 
att förhindra annan skada på eller 
olägenhet för omgivningen, 

14. den tid inom vilken an-
språk i anledning av oförutsedda 
skador får framställas, 

15. den tid inom vilken an-
språk i anledning av oförutsedda 
skador får framställas, 
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15. den förlust av vatten eller 
annat som en tillståndshavare en-
ligt 31 kap. 22 och 23 §§ är skyl-
dig att underkasta sig utan ersätt-
ning, och 

16. den förlust av vatten eller 
annat som en tillståndshavare en-
ligt 31 kap. 22 och 23 §§ är skyl-
dig att underkasta sig utan ersätt-
ning, och 

16. rättegångskostnader. 17. rättegångskostnader. 
Om tillståndet avser arbeten för vattenverksamhet, ska den tid 

inom vilken arbetena ska vara utförda anges i domen. Denna tid får 
vara högst tio år. I fråga om miljöfarlig verksamhet ska det i domen 
anges den tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång. 

Mark- och miljödomstolen får överlåta åt en tillsynsmyndighet 
att besluta villkor av mindre betydelse. 

Ytterligare bestämmelser om vad en dom i ett mål om vatten-
verksamhet och vattenanläggningar ska innehålla finns i 7 kap. 6 § 
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
  



Författningsförslag SOU 2022:21 

74 

1.2 Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) 

Härigenom föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857) 
dels att 2 kap. 17 och 18 §§ och 13 kap. 5 och 6 §§ ska ha följande 

lydelse, 
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 12 a–e och 

17 a §§ av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
 12 a § 

För nätkoncession för linje ska 
en starkströmsledning anses vara 
lämplig från allmän synpunkt om  

1. en ledning behövs för att 
uppfylla skyldigheter enligt denna 
lag eller krav som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, 

2. en ledning behövs för en 
säker och tillräcklig elförsörjning, 

3. ökad nätkapacitet bedöms 
samhällsekonomiskt lönsamt eller, 

4. en ledning behövs för att till-
godose ett annat angeläget allmänt 
intresse. 

En ledning som ska anses vara 
lämplig från allmän synpunkt en-
ligt första stycket ska också ha en 
ändamålsenlig placering i nätet och 
en ändamålsenlig teknisk utform-
ning i fråga om lik- eller växel-
ström samt spänning. 

 
 12 b § 

För nätkoncession för linje som 
prövas av nätmyndigheten får den 
som avser att ansöka om en sådan 
koncession för en starkströmsledning 
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som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan begära förhands-
besked i fråga om ledningen upp-
fyller kraven i 12 a §. 

En begäran om förhandsbesked 
får också avse om en eller flera alter-
nativa utformningar av stark-
strömsledningen är förenliga med 
ändamålet med ledningen, före-
skrifter enligt 3 kap. 9 §, målen för 
driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § 
och föreskrifter meddelade enligt 
elsäkerhetslagen (2016:732). 

Förhandsbesked får begäras sam-
lat för flera starkströmsledningar 
om de är av sammanhängande be-
tydelse. 

 
 12 c § 

En begäran om förhandsbesked 
ska ges in till nätmyndigheten in-
nan avgränsningssamråd inleds om 
en starkströmsledning enligt 17 § 
tredje stycket 2, eller någon av 
starkströmsledningarna vid en 
samlad begäran. 

Nätmyndigheten ska besluta om 
förhandsbesked senast sex måna-
der efter att en fullständig begäran 
kommit in till nätmyndigheten. 

 
 12 d § 

Ett positivt förhandsbesked en-
ligt 12 b § är bindande för nätmyn-
dighetens bedömning av om en 
starkströmsledning är lämplig från 
allmän synpunkt enligt 12 a § i 
koncessionsprövningen. 
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Ett förhandsbesked upphör att 
gälla om ansökan om nätkoncession 
för linje inte kommit in till nät-
myndigheten inom tre år från att 
förhandsbeskedet beslutats. 

Nätmyndigheten kan förlänga 
giltigheten av förhandsbeskedet med 
sammanlagt högst två år om det 
finns särskilda skäl. 

 
 12 e § 

Nätmyndigheten får ompröva 
ett positivt förhandsbesked om 
nätkoncession för linje om det är 
sannolikt att kraven enligt 12 a § 
inte längre är uppfyllda. 

 
17 § 

Vid en prövning av frågor om 
beviljande av nätkoncession för 
linje ska 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 
och 18 §§ miljöbalken tillämpas. 

En nätkoncession för linje får 
endast beviljas om det är förenligt 
med 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 
18 §§ miljöbalken att bygga och 
använda ledningen. 

 Vid bedömningen om ledningen 
är förenlig med bestämmelserna i 
2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ 
miljöbalken ska 3–4 kap. miljö-
balken endast tillämpas i fråga om 
ledningens i huvudsak bestämda 
sträckning och vid ändrad använd-
ning av mark- eller vattenområ-
den. 

För en starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession 
för linje ska 

1. frågan om huruvida byggandet eller användandet kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan avgöras genom ett särskilt be-
slut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter det att en under-
sökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts, om något annat inte följer 
av 6 kap. 23 § andra stycket, 
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2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och 
samordning ske enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande 
miljöpåverkan kan antas, och 

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § 
miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåver-
kan inte kan antas. 

Trots första, andra och tredje styckena behöver frågor som har 
prövats i ett mål eller ärende om tillstånd enligt miljöbalken inte 
prövas på nytt i ärendet om nätkoncession. Om det i målet eller ären-
det om tillstånd enligt miljöbalken finns en miljökonsekvensbeskriv-
ning som beskriver de direkta och indirekta effekter på människors 
hälsa och miljön som ledningen kan medföra, behöver det inte finnas 
någon särskild miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsärendet. 
 

 17 a § 
Vid val av teknik mellan luft-

ledning och kabel för ledningar som 
kräver nätkoncession för linje ska 
särskild hänsyn tas till 

1. ändamålet med ledningen 
enligt 12 a §, 

2. kraven på drift och under-
håll, god kvalitet på överföringen 
av el enligt 3 kap. och de mål för 
driftssäkerhet för transmissionsnätet 
som fastställs enligt 8 kap., och 

3. förmågan att förebygga, mot-
stå och hantera sådana störningar 
i elförsörjningen som kan medföra 
svåra påfrestningar på samhället en-
ligt elberedskapslagen (1997:288). 

 Regeringen får meddela före-
skrifter om val av teknik mellan 
luftledning och kabel för ledningar 
som kräver nätkoncession för linje. 
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18 § 
En nätkoncession ska förenas 

med de villkor som behövs för 
att skydda allmänna intressen och 
enskild rätt samt med de villkor 
för anläggningens utförande och 
nyttjande som behövs av säker-
hetsskäl eller för att i övrigt skydda 
människors hälsa och miljön mot 
skador och olägenheter och främja 
en långsiktigt god hushållning 
med mark och vatten och andra 
resurser eller som av annat skäl 
behövs från allmän synpunkt. 

En nätkoncession ska förenas 
med de villkor som behövs för 
att skydda allmänna intressen och 
enskild rätt samt med de villkor 
för anläggningens utförande och 
nyttjande som behövs för att i 
övrigt skydda människors hälsa 
och miljön mot skador och oläg-
enheter och främja en långsiktigt 
god hushållning med mark och 
vatten och andra naturresurser 
enligt miljöbalken. 

 Villkoren ska vara förenliga 
med ändamålet med ledningen, 
föreskrifter enligt 3 kap. 9 §, målen 
för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § 
och föreskrifter meddelade enligt 
elsäkerhetslagen (2016:732). 

13 kap. 
5 § 

Följande beslut av nätmyndigheten får överklagas till regeringen: 
1. beslut enligt 2 kap. 1, 6-9, 22, 25–29, 31, 39, 41, 43, 44 och 

48 §§, om ärendet avser en ledning som ingår i ett transmissionsnät, 
2. beslut att inte inleda en om-

prövning efter en ansökan som 
avses i 2 kap. 32 §, om ärendet 
avser en ledning som ingår i ett 
transmissionsnät eller avser en 
utlandsförbindelse, och 

2. beslut att inte inleda en om-
prövning efter en ansökan som 
avses i 2 kap. 32 §, om ärendet 
avser en ledning som ingår i ett 
transmissionsnät eller avser en 
utlandsförbindelse, 

3. beslut i frågor om tillträde 
till mark enligt 2 kap. 57 och 
62 §§. 

3. beslut i frågor om tillträde 
till mark enligt 2 kap. 57 och 
62 §§, och 

 4. ett negativt förhandsbesked 
enligt 2 kap. 12 b § om det avser 
en starkströmsledning som ingår i 
ett transmissionsnät. 
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 Ett positivt förhandsbesked en-
ligt 2 kap. 12 b § som avser en stark-
strömsledning som ingår i ett trans-
missionsnät får överklagas endast i 
samband med överklagande av 
slutligt beslut om nätkoncession. 

 
6 § 

Andra beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. än de som anges i 
5 § får överklagas till mark- och miljödomstol. 

Beslut enligt 2 kap. 32 § att inleda en omprövning får dock inte 
överklagas. 
 Andra positiva förhandsbesked 

som ges enligt 2 kap. 12 b § än de 
som anges i 5 § får överklagas en-
dast i samband med överklagande 
av slutligt beslut om nätkoncession. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.3 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) 
dels att 3 kap. 6 b, 10 och 16 §§ och 5 kap. 14 § ska ha följande 

lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 34 a §, av följande 

lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
6 b § 

Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som 
avses i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har med-
delat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa 
miljökonsekvenser i översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven 
i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. 

 Om en strategisk miljöbedöm-
ning ska göras för en plan som med-
för betydande trafikflöden, ska kom-
munen i sådana fall även redogöra 
för hur olika handlingsalternativ 
påverkar transportefterfrågan och 
val av transportsätt samt förutsätt-
ningarna för en effektivare använd-
ning av befintlig transportinfra-
struktur. 

Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut 
som avses i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa 
skälen för sin bedömning. 

 
10 § 

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 
1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge 

råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn 
bör tas till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden, 
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3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken till-
godoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och 
att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

4. verka för att sådana frågor 
om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller 
flera kommuner samordnas på 
ett lämpligt sätt, och 

4. verka för att sådana frågor 
om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller 
flera kommuner samordnas på 
ett lämpligt sätt, 

5. verka för att bebyggelse och 
byggnadsverk inte blir olämpliga 
med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller ero-
sion. 

5. verka för att bebyggelse och 
byggnadsverk inte blir olämpliga 
med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller ero-
sion, och 

 6. verka för att dämpa trans-
portefterfrågan och skapa förutsätt-
ningar för en effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur 
samt främja resor med kollektiva 
färdmedel, gång och cykel. 

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av 
bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. 

 
16 § 

Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna ett gransknings-
yttrande över planförslaget. 

Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om 
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 

miljöbalken, 
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 

5 kap. miljöbalken inte följs, 
3. redovisningen av områden 

för landsbygdsutvecklingen av 
mark- och vattenområden som an-
går två eller flera kommuner inte 
samordnas på ett lämpligt sätt, och 

3. redovisningen av områden 
för landsbygdsutvecklingen av 
mark- och vattenområden som an-
går två eller flera kommuner inte 
samordnas på ett lämpligt sätt, 

4. en bebyggelse blir olämplig 
eller ett byggnadsverk olämpligt 

4. en bebyggelse blir olämplig 
eller ett byggnadsverk olämpligt 
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med hänsyn till att människors 
hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning 
eller erosion. 

med hänsyn till att människors 
hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning 
eller erosion, och 

 5. förslaget kan motverka en 
dämpad transportefterfrågan, effek-
tivare användning av befintlig 
transportinfrastruktur samt främ-
jandet av resor med kollektiva färd-
medel, gång och cykel. 

4 kap. 
 34 a § 

Om en strategisk miljöbedöm-
ning ska göras enligt 4 kap. 34 § 
för en plan som medför betydande 
trafikflöden, ska kommunen i så-
dana fall även redogöra för hur 
olika handlingsalternativ påver-
kar transportefterfrågan och val av 
transportsätt samt förutsättning-
arna för en effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur. 

5 kap. 
14 § 

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 
1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken till-

godoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och 
att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med 
gällande bestämmelser, 

3. verka för att sådana frågor 
om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller 
flera kommuner samordnas på 
ett lämpligt sätt, och 

3. verka för att sådana frågor 
om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller 
flera kommuner samordnas på 
ett lämpligt sätt, 

4. verka för att en bebyggelse 
inte blir olämplig eller ett bygg-

4. verka för att en bebyggelse 
inte blir olämplig eller ett bygg-
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nadsverk olämpligt med hänsyn 
till människors hälsa eller säker-
het eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

nadsverk olämpligt med hänsyn 
till människors hälsa eller säker-
het eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion, och 

 5. verka för en dämpad trans-
portefterfrågan och skapa förutsätt-
ningar för effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur 
samt främja resor med kollektiva 
färdmedel, gång och cykel. 

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om 
tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt 
om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från 
allmän synpunkt. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1997:263) om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur 

Härigenom föreskrivs att 1, 4 och 7 §§ i förordningen (1997:263) om 
länsplaner för regional transportinfrastruktur ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Inom varje län ska det upp-
rättas en länsplan till ledning när 
medel för investeringar och för-
bättringsåtgärder ska fördelas. 
Länsplanen ska, med hänsyn till 
de regionala förutsättningarna, 
bidra till att de transportpolitiska 
målen uppnås. Om det bedöms 
ändamålsenligt får en gemensam 
plan för två eller flera län upp-
rättas. 

Inom varje län ska det upp-
rättas en länsplan till ledning när 
medel för investeringar och för-
bättringsåtgärder ska fördelas. 
Länsplanen ska, med hänsyn till 
de regionala förutsättningarna, 
bidra till att de transportpolitiska 
målen uppnås och, i samma syfte 
bidra till och passa in i ett trans-
porteffektivt samhälle där trafik-
arbetet med personbil, lastbil och 
inrikes flyg minskar. Om det be-
döms ändamålsenligt får en ge-
mensam plan för två eller flera län 
upprättas. 

Regionerna upprättar planen. Vad som sägs i denna förordning 
om regioner gäller också Gotlands kommun. 

 
4 § 

Länsplanen ska ange 
1. standard på anläggningarna, 
2. den inriktning på åtgärder 

enligt 3 och 3 a §§ som bedöms 
ha störst effekt för att nå de 
transportpolitiska målen, 

2. den inriktning på åtgärder 
enligt 3 och 3 a §§ som med ut-
gångspunkt i 1 §, ett trafikslags-
övergripande helhetsperspektiv på 
transportsystemet och fyrstegsprin-
cipen bedöms ha störst effekt för 
att nå de transportpolitiska målen, 
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3. redovisning av de objekt som beräknas kosta minst 25 miljo-
ner kronor och som bedöms bli utförda under planens giltighetstid, 

4. redovisning av åtgärdernas beräknade kostnader, 
5. redovisning av överenskommelser om icke-statlig medfinan-

siering, 
6. redovisning av beräknade 

årliga medel i statlig medfinan-
siering för olika ändamål, och 

6. redovisning av beräknade 
årliga medel i statlig medfinan-
siering för olika ändamål, 

7. en bedömning som inne-
fattar redovisning av inverkan på 
de transportpolitiska målen. 

7. en bedömning som inne-
fattar redovisning av inverkan på 
de transportpolitiska målen, och 

 8. en bedömning av om 
regionala infrastrukturobjekt som 
omfattas av planen och har beslu-
tats i tidigare länsplaner men inte 
byggstartats, följer planens inrikt-
ning enligt 2. 

 
7 § 

Trafikverket ska lämna under-
lag till länsplanen. Underlaget ska 
avse gällande nationella planerings-
förutsättningar och ange inrikt-
ningsmål inom respektive trafik-
slag samt vilka särskilda regionala 
aspekter som bör beaktas. Trafik-
verket ska dessutom lämna för-
slag till vilka regionala infrastruk-
turobjekt som bör genomföras 
och lämna en redovisning av objek-
tens beräknade kostnader. 

Trafikverket ska lämna under-
lag till länsplanen. Underlaget ska 
avse gällande nationella planerings-
förutsättningar och ange inrikt-
ningsmål inom respektive trafik-
slag samt vilka särskilda regionala 
aspekter som bör beaktas. Trafik-
verket ska dessutom lämna för-
slag till vilka regionala infrastruk-
turobjekt och åtgärder som bör 
genomföras och lämna en redo-
visning av objektens och åtgär-
dernas beräknade kostnader. 

Regionen ska också begära in 
förslag om vilka objekt som bör 
utföras i länet från regionala kol-
lektivtrafikmyndigheter, kommu-
ner, länsstyrelsen och andra be-
rörda myndigheter. 

Regionen ska också begära in 
förslag om vilka objekt och åt-
gärder som bör utföras i länet 
från regionala kollektivtrafikmyn-
digheter, kommuner, länsstyrelsen 
och andra berörda myndigheter. 
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024 och till-
lämpas första gången på de länsplaner för regional transport-
infrastruktur som upprättas och fastställs för åren 2026–2037. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 
prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Härigenom föreskrivs att 8 a § förordningen (1998:1252) om om-
rådesskydd enligt miljöbalken m.m. ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
8 a § 

Även om ett mark- eller 
vattenområde är ett biotopskydds-
område får de verksamheter be-
drivas och åtgärder vidtas som 
behövs för att genomföra en 
detaljplan eller områdesbestäm-
melser enligt plan- och bygg-
lagen (2010:900), om planen eller 
bestämmelserna antogs eller fast-
ställdes innan biotopskyddsområ-
det beslutades. 

Även om ett mark- eller 
vattenområde är ett biotopskydds-
område får de verksamheter be-
drivas och åtgärder vidtas som  

1. behövs för att genomföra 
en detaljplan eller områdesbestäm-
melser enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), om planen eller be-
stämmelserna antogs eller fast-
ställdes innan biotopskyddsområ-
det beslutades, eller 

 2. behövs för att en starkströms-
ledning med nätkoncession för linje 
enligt ellagen (1997:857) ska upp-
fylla kraven för elsäkerhet enligt 
elsäkerhetslagen (2016:732) samt 
kraven på god kvalitet på över-
föring av el och de mål för drifts-
säkerhet för transmissionsnätet som 
fastställs enligt ellagen (1997:857), 
om nätkoncessionen beslutades 
innan biotopskyddsområdet beslu-
tades. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2009:236) om en nationell plan för 
transportinfrastruktur 

Härigenom föreskrivs att 1 och 4 §§ förordningen (2009:236) om en 
nationell plan för transportinfrastruktur ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Till ledning för fördelning av 
statliga medel ska Trafikverket 
upprätta en nationell plan för 
transportinfrastruktur. Planen ska 
vara trafikslagsövergripande. 

Till ledning för fördelning av 
statliga medel ska Trafikverket 
upprätta en nationell plan för 
transportinfrastruktur. Planen ska 
vara trafikslagsövergripande, bidra 
till att de transportpolitiska målen 
uppnås och, i samma syfte bidra 
till och passa in i ett transport-
effektivt samhälle där trafikarbetet 
med personbil, lastbil och inrikes 
flyg minskar. 

 
4 § 

Planen ska ange 
1. den inriktning på investeringar och förbättringsåtgärder som 

bedöms ha störst effekt för att uppnå de transportpolitiska målen, 
2. inriktningen på drift och underhåll inklusive åtgärder för 

tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion, 
3. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö i anslutning till de 

statliga väg- och järnvägsnäten, 
4. inriktningen på sektorsåtgärder, 
5. inriktningen på investeringar i sådana anläggningar och rullande 

materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen (2009:237) om stat-
lig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar, 

6. en redovisning av inverkan 
på de transportpolitiska målen, 

6. en redovisning av inverkan 
på de transportpolitiska målen, 
och 
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 7. en bedömning av om natio-
nella infrastrukturobjekt som om-
fattas av planen och har beslutats i 
tidigare nationella planer för trans-
portinfrastruktur men inte bygg-
startats, följer planens inriktning 
enligt 1. 

 Inriktningen enligt första stycket 
1–4 ska bestämmas med utgångs-
punkt i 1 §, ett trafikslagsövergri-
pande helhetsperspektiv på trans-
portsystemet och fyrstegsprincipen. 

Planen ska innehålla en tydlig beskrivning av de förväntade effek-
terna för transportsystemet som helhet samt en redogörelse för stra-
tegiska överväganden när det gäller vad som anges i första stycket 1–4. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024 och till-
lämpas första gången på den nationella plan för transportinfrastruk-
tur som upprättas och fastställs för åren 2026–2037. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 
prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.7 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ förordningen (2009:237) om 
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig medfinan-
siering till 

1. regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) 
om kollektivtrafik för investeringar i 

a. regionala kollektivtrafikanläggningar, 
b. rullande materiel för regional kollektivtrafik på järnväg, tunnel-

bana och spårväg med de begränsningar som framgår av 2 § 9, samt 
c. fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och 

gods, 
2. regionala kollektivtrafikmyndigheter för åtgärder som ökar till-

gängligheten för funktionshindrade resenärer utöver vad som följer 
av de föreskrifter om handikappanpassning som Trafikverket har med-
delat med stöd av 4 § förordningen (1980:398) om handikappanpassad 
kollektivtrafik eller de krav i fråga om tillgänglighet som kan ställas 
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), 

3. kommuner eller andra organ för byggande av flygplatsanlägg-
ningar med annan huvudman än staten, 

4. kommuner för åtgärder för 
förbättrad miljö och trafiksäker-
het på kommunala vägar och gator 
i den mån dessa åtgärder går ut-
över vad som omfattas av gällande 
kommunalt ansvar i dessa hänse-
enden. 

4. kommuner för åtgärder för 
förbättrad miljö och trafiksäker-
het på kommunala vägar och gator 
i den mån dessa åtgärder går ut-
över vad som omfattas av gällande 
kommunalt ansvar i dessa hänse-
enden, 

 5. kommuner och regioner för 
åtgärder som kan minska behovet 
av nybyggnation eller ombyggna-
tioner av transportinfrastruktur. 
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2 § 
Statlig medfinansiering får beviljas för 
1. byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektiv-

trafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, 
2. byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik som 

tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, 
3. byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och 

andra liknande anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt 
kollektivt resande, 

4. byggande av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt 
kommunikationsbehov, 

5. transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö 
och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator, 

6. åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funk-
tionshindrade resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, 
hållplatser eller andra anläggningar i anslutning till dessa samt inve-
steringar i reseinformationsanläggningar som underlättar funktions-
hindrades resor, 

7. byggande av kajanläggningar för fartyg som i regional kollek-
tivtrafik transporterar personer och gods och som tillgodoser ett 
allmänt kommunikationsbehov, 

8. investeringar i fartyg som i 
regional kollektivtrafik transpor-
terar personer och gods och som 
tillgodoser ett allmänt kommu-
nikationsbehov, samt 

8. investeringar i fartyg som i 
regional kollektivtrafik transpor-
terar personer och gods och som 
tillgodoser ett allmänt kommu-
nikationsbehov, 

9. investeringar i sådan rullande 
materiel för regional kollektiv-
trafik på järnväg, tunnelbana eller 
spårväg som utpekats i den ban-
hållningsplan som fastställts för 
2004–2015 så länge det finns kvar 
anslagna medel för ändamålet. 

9. investeringar i sådan rullande 
materiel för regional kollektiv-
trafik på järnväg, tunnelbana eller 
spårväg som utpekats i den ban-
hållningsplan som fastställts för 
2004–2015 så länge det finns kvar 
anslagna medel för ändamålet, 
samt 

 10. åtgärder som kan minska be-
hovet av nybyggnation eller ombygg-
nationer av transportinfrastruktur 
genom att påverka transportefter-
frågan, val av transportsätt eller 
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genom en effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur. 

Medfinansiering enligt första stycket 6 får beviljas under förut-
sättning att nödvändig samordning skett mellan ett trafikförsörjnings-
program för den regionala kollektivtrafiken och ett trafikförsörj-
ningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Medfinansiering enligt första stycket 9 får beviljas för invester-
ingar, miljöförbättrande åtgärder i fråga om emission och buller samt 
hyreskostnader. 

Medfinansiering till anläggningar, kollektivtrafikfordon och fartyg 
får beviljas för investeringar, förbättringsåtgärder och hyreskostnader. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2010:185) med instruktion för Trafikverket 

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 3 och 8 §§ förordningen (2010:185) 
med instruktion för Trafikverket ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Trafikverket ska med utgångs-
punkt i ett trafikslagsövergripande 
perspektiv ansvara för den lång-
siktiga infrastrukturplaneringen 
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjö-
fart och luftfart samt för bygg-
ande och drift av statliga vägar 
och järnvägar. Trafikverket får 
även, efter överenskommelse med 
Sjöfartsverket, ansvara för genom-
förandet av infrastrukturprojekt 
i farleder, slussar och kanaler. 

Trafikverket ska med utgångs-
punkt i ett trafikslagsövergripande 
perspektiv ansvara för den lång-
siktiga transportplaneringen för 
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart 
och luftfart samt för byggande 
och drift av statliga vägar och 
järnvägar. Trafikverket får även, 
efter överenskommelse med 
Sjöfartsverket, ansvara för genom-
förandet av infrastrukturprojekt 
i farleder, slussar och kanaler. 

 Trafikverket ska också planera, 
finansiera och genomföra åtgärder 
som kan påverka transportefter-
frågan, val av transportsätt eller 
som ger effektivare användning av 
befintlig transportinfrastruktur. Så-
dana åtgärder kan vara fristående 
eller utgöra delar av objekt. 

Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den 
interregionala kollektivtrafiken. 

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsper-
spektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, 
internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transport-
system. 
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Trafikverket ska verka för att 
de transportpolitiska målen upp-
nås. 

Trafikverket ska verka för att 
de transportpolitiska målen upp-
nås och, i samma syfte, för ett trans-
porteffektivt samhälle där trafik-
arbetet med personbil, lastbil och 
inrikes flyg minskar. 

 
2 § 

Trafikverket ska 
1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande, 
2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastruktur-

förvaltare och tjänsteleverantörer för att beskriva det samlade svenska 
järnvägsnätet, 

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, 
framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde, 

4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för sam-
hällsekonomiska analyser inom transportområdet, inklusive efter-
kalkylering och successiv kalkylering, 

5. ta fram och tillhandahålla 
aktuella trafikprognoser, 

5. i samverkan med andra 
aktörer ta fram och tillhandahålla 
aktuella scenarier för trafikutveck-
lingen till grund för transportplaner-
ingen och strategiska miljöbedöm-
ningar inom transportplaneringen, 

6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har 
medfört att någon har avlidit, 

7. svara för forskning och innovation som motiveras av myndig-
hetens uppgifter, 

8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forsk-
ning och innovation inom transportområdet, 

9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, 
om inte något annat beslutats, 

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, 
innovation och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift 
och underhåll ökar, 

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer 
som tillvaratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt infly-
tande, 
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12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att 
ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om 
utformningen av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § 
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, 

13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, 
14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frå-

gor om statligt bidrag till svensk sjöfart, 
15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att 

det finns ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grund-
läggande beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna ut-
föras, och 

16. i den långsiktiga infrastruk-
turplaneringen för vägtrafik, järn-
vägstrafik, sjöfart och luftfart 
stegvis analysera val av åtgärder 
genom att överväga 

16. i den långsiktiga transport-
planeringen för vägtrafik, järnvägs-
trafik, sjöfart och luftfart stegvis 
analysera val av åtgärder genom 
att överväga 

a) åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av trans-
portsätt, 

b) åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infra-
struktur, 

c) begränsade ombyggnationer, och 
d) nyinvesteringar eller större ombyggnationer. 
 

3 § 
Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid vidta 

åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen. De åtgärder som 
vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till måluppfyllelsen. 

 Trafikverket ska stödja andra 
aktörer i deras arbete med åtgär-
der som kan påverka transport-
efterfrågan, val av transportsätt eller 
som ger effektivare användning av 
befintlig transportinfrastruktur. 

Trafikverket ska årligen till 
regeringen redovisa de åtgärder 
som vidtagits enligt första stycket, 
samt deras kostnader och effekter. 

Trafikverket ska årligen till 
regeringen redovisa de åtgärder 
som vidtagits enligt första och 
andra styckena, samt deras kost-
nader och effekter. 
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8 § 
Trafikverket ska 
1. bidra med underlag till pla-

neringsansvariga myndigheter och 
organ i arbetet med länsplaner 
för regional transportinfrastruk-
tur, 

1. bidra med underlag till pla-
neringsansvariga myndigheter och 
organ i arbetet med länsplaner 
för regional transportinfrastruk-
tur och bistå dem när de utarbetar 
regionalt anpassade scenarier för 
trafikutvecklingen, 

2. särskilt samverka med Sjöfartsverket vid framtagande och 
genomförande av den nationella planen för transportinfrastruktur 
och i arbetet med ansökningar om TEN-T-bidrag, och 

3. vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 8 samverka 
med Luftfartsverket och Sjöfartsverket i frågor som rör respektive 
myndighets område. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.9 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2015:579) om stöd för att främja hållbara 
stadsmiljöer 

Härigenom föreskrivs att 1, 2 och 7 §§ förordningen (2015:579) om 
stöd för att främja hållbara stadsmiljöer ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

För att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket, om det finns 
medel för ändamålet, ge stöd enligt denna förordning till kommuner 
och regioner för åtgärder i städer som leder till 

1. ökad andel persontranspor-
ter med kollektivtrafik eller cykel-
trafik, eller 

1. ökad andel persontranspor-
ter med kollektivtrafik, gångtrafik 
eller cykeltrafik, 

2. hållbara godstransportlös-
ningar. 

2. hållbara godstransportlös-
ningar, eller 

 3. minskad transportefterfrågan 
eller effektivare användning av 
befintlig transportinfrastruktur. 

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp 
av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö nås. 

Stödet bör särskilt främja inno-
vativa, kapacitetsstarka och resurs-
effektiva lösningar för kollektiv-
trafik, cykeltrafik eller gods-
transporter. 

Stödet bör särskilt främja inno-
vativa, kapacitetsstarka och resurs-
effektiva lösningar för kollektiv-
trafik, gångtrafik, cykeltrafik eller 
godstransporter. 

 
2 § 

Stöd får ges till investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt 
eller regionalt transportbehov och som avser 

1. en väg, gata, spåranläggning, 
kaj för lokala eller regionala per-
sontransporter, perrong, hållplats, 
vänthall eller annan anläggning 
eller del av anläggning för lokal  

1. en väg, gata, spåranläggning, 
kaj för lokala eller regionala per-
sontransporter, perrong, hållplats, 
vänthall eller annan anläggning 
eller del av anläggning för lokal  
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eller regional kollektivtrafik, eller regional kollektivtrafik 
inklusive anslutande gångvägar, 

2. ett cykelvägnät, en cykel-
parkering eller annan anläggning 
eller del av anläggning för cykel-
trafik, eller 

2. ett cykelvägnät, en cykel-
parkering eller annan anläggning 
eller del av anläggning för cykel-
trafik, 

3. en väg, gata, spåranläggning, 
lastplats, samlastningsplats eller 
annan anläggning eller del av an-
läggning för samlastning av gods-
transporter, samordnad citylogi-
stik eller gods på cykel för lokal 
eller regional distribution. 

3. en väg, gata, spåranläggning, 
lastplats, samlastningsplats eller 
annan anläggning eller del av an-
läggning för samlastning av gods-
transporter, samordnad citylogi-
stik eller gods på cykel för lokal 
eller regional distribution, eller 

 4. en väg, gata, allmän plats 
eller annan anläggning för gång-
trafik. 

Stöd får dock inte ges till anläggningar med uthyrning av lokaler. 
 

7 § 
Som villkor för stöd ska kom-

munen eller regionen genomföra 
motprestationer i form av andra 
åtgärder än de som stödet avser 
och som bidrar till en ökad andel 
hållbara transporter eller ökat 
bostadsbyggande. 

Som villkor för stöd ska kom-
munen eller regionen genomföra 
motprestationer i form av andra 
åtgärder än de som stödet avser 
och som bidrar till en ökad andel 
hållbara transporter, en begräns-
ning av biltrafiken eller ökat bo-
stadsbyggande. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.10 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion 

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2007:825) med läns-
styrelseinstruktion ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
5 § 

Länsstyrelsen ska vidare 
1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom 

att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och 
pojkars villkor, 

2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik 
med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns sär-
skilda skäl om detta, 

3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera 
konsekvenserna för dem och då ta särskild hänsyn till barns bästa, 

4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet 
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 

5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom 
att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, 
särskilt skyddet mot diskriminering, 

6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälso-
målet uppnås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas 
arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering 
samt alkohol och tobak, 

7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag, 
8. samordna arbetet på regio-

nal nivå med anpassningen till ett 
förändrat klimat, och 

8. samordna arbetet på regio-
nal nivå med anpassningen till ett 
förändrat klimat, 

9. i sin verksamhet verka för att 
behovet av bostäder tillgodoses. 

9. i sin verksamhet verka för att 
behovet av bostäder tillgodoses, 
och 
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 10. verka för att de transport-
politiska målen nås, och i samma 
syfte, verka för ett transporteffektivt 
samhälle där trafikarbetet med 
personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.11 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2021:808) om nätkoncession 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2021:808) om nät-
koncession 

dels att 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 a och 6 b §§, av 

följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
Ord och uttryck som används i denna förordning har samma 

betydelse som i ellagen (1997:857). 
 Begreppet bebyggelse har sam-

ma betydelse som i plan- och bygg-
lagen (2010:900). 

 
5 § 

En ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla 
1. uppgifter om vilket överföringsbehov som ledningen avser att 

tillgodose, 
2. en uppgift om ledningens 

spänning, 
2. en uppgift om ledningens 

spänning och utformning i fråga 
om lik- eller växelström, 

3. de särskilda skäl som åbe-
ropas, om ledningens spänning 
inte överstiger högsta tillåtna spän-
ning för de områden med nätkon-
cession som berörs av ledningen, 

3. de särskilda skäl som åbe-
ropas, om ledningens spänning 
inte överstiger högsta tillåtna spän-
ning för de områden med nätkon-
cession som berörs av ledningen, 
och 

4. en redogörelse för hur de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken kommer att iakttas, 
och 

4. en redogörelse för hur de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken kommer att iakttas. 

5. en uppgift om vilka alter-
nativa ledningssträckningar som 
sökanden har undersökt. 
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Om ledningen syftar till att förstärka befintliga ledningar, ska 
detta anges. Av ansökan ska det då även framgå vilken belastning 
som befintliga ledningar tål och om det finns behov av ytterligare led-
ningsutbyggnad med anledning av den ledning som ansökan avser. 

 
 6 a § 

En ansökan om nätkoncession 
för linje som avser en växelströms-
ledning med en spänning om 
130 kilovolt eller högre ska inne-
hålla en beskrivning av skälen för 
den valda tekniska utformningen 
som luftledning eller kabel, i de 
fall och i de delar av ledningens 
sträckning, som något av följande 
kriterier är uppfyllt 

1. nätbolaget ansöker om kabel, 
2. luftledning är tekniskt svår 

eller omöjlig, 
3. luftledning inte går att bygga 

utan att den kommer närmare be-
byggelse än vad som är tillåtet en-
ligt bestämmelser i andra författ-
ningar eller att nätkoncessionen 
skulle strida mot en detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) och inte 
innebär små avvikelser, 

4. luftledning inte går att bygga 
utan att den kan befaras föranleda 
skada eller olägenhet av väsentlig 
betydelse för människors hälsa eller 
miljön, även om sådana skydds-
åtgärder och andra försiktighets-
mått vidtas som kan krävas enligt 
miljöbalken, 

5. markförläggning av en led-
ning med en spänning som under-
stiger 220 kilovolt innebär att ut-
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rymme frigörs som kan användas 
för att väsentligt förbättra sträck-
ningen för en eller flera ledningar 
avsedda för högre spänningsnivåer 
eller väsentligt minska dess nega-
tiva effekter. 

 
 6 b § 

Växelströmsledningar som är av-
sedda för en spänning om 130 kilo-
volt eller högre ska som utgångs-
punkt byggas som luftledning. Så-
dana ledningar får dock förläggas 
som kabel om något av kriterierna 
i 6 a § är uppfyllt. 

Är något av kriterierna i 6 a § 
3 eller 4 uppfyllt ska växelströms-
ledningar med en spänning om 
130 kilovolt eller högre förläggas 
som kabel om och i den eller de 
delar av ledningens sträckning 

1. förutsättningarna för kabel en-
ligt 2 kap. 17 a § ellagen (1997:857) 
är uppfyllda och 

2. fördelarna som kan uppnås 
med en kabel överväger nackdel-
arna jämfört med en luftledning. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av 

ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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2 Uppdraget och dess 
genomförande 

2.1 Utredningens uppdrag 

Regeringen beslutade den 17 december 2019 att ge en särskild ut-
redare i uppdrag att se över all relevant lagstiftning så att det klimat-
politiska ramverket får genomslag. Syftet med utredningen är att skapa 
bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås 
genom att klimatfrågan integreras i lagstiftningen. 

Utredningen överlämnade delbetänkandet En klimatanpassad miljö-
balk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) den 31 mars 2021 
med förslag på hur miljöbalken kan utgöra ett effektivt verktyg för 
att nå klimatmålen. I delbetänkandet redovisade utredningen även 
att den under sin andra fas skulle prioritera en översyn av lagstift-
ningen inom åtgärdsområdena underlättad utbyggnad av elnätet samt 
planering och kravställande för ett mer transporteffektivt samhälle. 
Utredningen föreslog också att den skulle få ett tilläggsdirektiv om 
att se över möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön i miljöbalken genom en särskild avväg-
ningsregel eller på annat sätt. Regeringen beslutade om ett sådant 
tilläggsdirektiv den 23 juni 2021. 

I detta slutbetänkande lämnas författningsförslag och förslag om 
ytterligare utredningsbehov inom de två prioriterade områdena och 
enligt tilläggsdirektivet. 

Kommittédirektiven återfinns i bilaga 1. Regeringens beslut om 
förlängning av utredningstiden för delbetänkandet finns i bilaga 2 och 
tilläggsdirektivet i bilaga 3. 
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2.2 Utredningens arbete 

Utredningen har bedrivit arbetet med slutbetänkandet i ett projekt-
upplägg med en inledningsfas, en analysfas, en genomförandefas och 
en avslutningsfas. Inledningsfasen startade i april 2021 och avslutades 
genom det första expertgruppsmötet den 8 juni 2021. Under inled-
ningsfasen bemannades sekretariatet och expertgruppen. Utredningen 
utformade administrativa rutiner och genomförde bilaterala möten. 
Vidare tog utredningen fram en tidplan och utformade betänkandets 
disposition. Under analysfasen avgränsades uppdraget efter budget 
och tidsramar. Utredningen genomförde dialogmöten om avgräns-
ningen och tog fram underlag för de tre områdena främja bidrag till 
klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transport-
effektivt samhälle. 

Analysfasen avslutades den 21 september 2021 genom det andra 
expertgruppsmötet och övergick i genomförandefasen. Utredningen 
tog fram författningsförslag med tillhörande motivtexter för de tre 
områdena och utvecklade konsekvensanalysen. Genomförandefasen 
avslutades i mars 2022 och övergick i avslutningsfasen. I avslutnings-
fasen utvecklade och kvalitetssäkrade utredningen resultatet samt 
färdigställde konsekvensanalysen. 

Expertgruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Med hänsyn till 
de restriktioner som rått under utredningstiden på grund av pandemin 
har alla möten utom slutjusteringsmötet skett digitalt. 

2.3 Samråd 

Utredningen har samrått med Boverket, Ellevio AB, Energiföretagen 
Sverige, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Energinet 
i Danmark, E.ON Sverige AB, Fingrid Abp i Finland, Folkhälso-
myndigheten, Gröna Mobilister (vid tidpunkten för samrådet Gröna 
Bilister), Hitachi Energy (vid tidpunkten för samrådet Hitachi ABB 
Power Grids), initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05), IVL Svenska 
miljöinstitutet, Jämtkraft AB, Klimatkommunerna, Klimatpolitiska 
rådets kansli, Kommittén för teknologisk innovation och etik 
(KOMET) (N 2018:04), Lantbrukarnas Riksförbund, Länsstyrelsen 
i Uppsala län, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, 
Miljömålsberedningen (M 2010:04), Miljöprövningsutredningen 
(M 2020:06), Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Norges 
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vassdrags- og energidirektorat (NVE), Skellefteå Kraft, SKGS 
(Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) genom Skogsindustrierna, 
Jernkontoret, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) 
samt SveMin, SSAB, Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI), Statnett i Norge, Svensk Torv, Svensk Vindenergi, Svenska 
Cykelstäder, Svenska kraftnät, Svenska Samernas Riksförbund, 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Trafikanalys, Trafikverket, 
Tågföretagen, Utfasningsutredningen (M 2019:04), Utredningen för 
fossiloberoende jordbruk (N 2020:01), Utredningen om prövnings-
processer och regelverk för en hållbar försörjning av innovations-
kritiska metaller och mineral (N 2021:01), Utredningen om vatten-
frågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06) och Vattenfall 
Eldistribution AB. 

Utredningen har uppdragit åt IVL att ta fram en bruttolista på 
områden och tillhörande lagstiftning som är väsentliga för ökad trans-
porteffektivitet. IVL har även fått i uppdrag att ge input, skriftlig 
analys och om möjligt lämna författningsförslag till regelutformning 
för utvidgade stadsmiljöavtal. Vidare har utredningen uppdragit åt 
VTI att se över länsstyrelsernas roll inom infrastrukturplaneringen, 
inklusive lagstiftningen som reglerar denna roll, i syfte att identifiera 
förändringar som kan bidra till ökad transporteffektivitet. VTI har 
även fått i uppdrag att studera möjligheter, utmaningar och ge rekom-
mendationer till förändrade skrivningar och instruktioner till utökad 
scenarioplanering gällande planeringen av infrastrukturen. Luleå tek-
niska universitet har fått i uppdrag att göra en juridisk analys som 
underlag till förslag om en ny avvägningsregel i miljöbalken som syftar 
till att hänsyn tas i miljöprövningen till verksamheters eller åtgärders 
bidrag till att nå klimatmålen. Trivector har haft i uppdrag att studera 
möjligheter med utvecklade stadsmiljöavtal utifrån erfarenheter med 
fokus på de finska intentionsavtalen. Trivector har vidare haft i upp-
drag att ta fram en analys av effekter av ett antal möjliga författnings-
ändringar inom områdena transportplanering, fyrstegsprincipen i 
den fysiska planeringen och stadsmiljöavtal. Advokatfirman Åberg 
& Co AB har haft i uppdrag att beskriva möjligheten att ansöka om 
ändring av en linjekoncession enligt ellagen och analysera det EU-
rättsliga utrymmet att förenkla prövningsprocessen för förstärk-
ningar av elnät. Chalmers Tekniska Högskola har tillsammans med 
Profu haft i uppdrag att leverera en rapport innehållandes kriterier 
för att identifiera nyckelverksamheter för klimatomställningen samt 
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analyser av betydelsen av en ökad elektrifiering respektive potentiella 
åtgärder för att åstadkomma ett mer transporteffektivt samhälle. 
Slutligen har WSP Sverige AB haft i uppdrag att leverera en analys av 
effekter och konsekvenser av författningsändringar inom områdena 
teknikval mellan luftledning och markkabel på högre spänningsnivåer 
i växelströmsnätet respektive undantag från vissa förbud samt bistå 
utredningen med framtagande av konsekvensanalys av andra förslag 
om elnät enligt löpande överenskommelse. 

Utredningen har deltagit i SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls runda-
bordssamtal om HYBRIT-projektet och industrins omställning, 
Domstolsakademins Mark- och miljörättsdagar samt SNS webb-
inarium och rundabordssamtal inom ramen för forskningsprojektet 
Framtidens energisystem. 

 



 

 

 

DEL I 

Främja bidrag till 
klimatomställningen 
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3 Rättsligt utrymme att väga 
in klimat i miljöbalken 

Utredningens bedömning: Det finns ett begränsat utrymme att 
ge klimat större tyngd i förhållande till människors hälsa och 
miljön i 2 kap. miljöbalken. 

När det gäller avvägningar i fråga om användningen av marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt, skulle det krävas att klimat 
införs som särskilt intresse och att klimat fick en liknande regler-
ing som gäller för totalförsvaret för att få större tyngd i 3 kap. 
miljöbalken. 

För miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken och skydd 
av områden och biologisk mångfald enligt 7 och 8 kap. miljöbalken 
samt artskyddsförordningen (2007:845), krävs det ändringar i EU-
rätten för att kunna införa undantag eller utvidga möjligheterna 
till dispens för att kunna ge klimat större tyngd i prövningar. För 
övriga nationella områdesskydd skulle ytterligare dispensskäl 
eller undantag kunna införas. 

Skäl för utredningens bedömning 

Förutsättningar för uppdraget 

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 om ett tilläggsdirektiv 
(dir. 2021:50) till Klimaträttsutredningen att utreda möjligheten att 
väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och 
miljön genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat 
sätt och att lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska 
redovisas i slutbetänkandet senast den 15 maj 2022. 

Av utredningsdirektiven (dir. 2019:101) framgår att prövningen 
av verksamheter med miljöpåverkan som bidrar till att nå klimat-
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målen men som i dag har svårt att tillgodoräkna sig klimatnyttan i 
prövningen bör ses över och att uppdraget att inkludera klimathänsyn 
i miljöbalken kan innebära att underlätta för verksamheter med låg 
klimatpåverkan eller som på olika sätt kan bidra till minskade klimat-
utsläpp. I utredningens delbetänkande bedömdes att det behövs en ut-
trycklig bestämmelse som anger att det i vissa fall ska gå att väga en 
åtgärds eller verksamhets klimatnytta mot dess påverkan på männi-
skors hälsa och miljön. Utredningen bedömde vidare att det fanns 
ett utrymme i miljöbalken att införa en bestämmelse för att väga in 
klimatnyttan och att det vore lämpligt att t.ex. placera en ny avväg-
ningsregel för klimatnyttan i 2 kap. miljöbalken. Flera frågor, inklu-
sive effekterna av en avvägningsregel, krävde dock ytterligare för-
djupning och utredningen begärde därför det tilläggsdirektiv som 
regeringen sedan beslutade. 

I detta kapitel analyserar utredningen vilket rättsligt utrymme 
som finns i lagstiftningen i dag och var det skulle kunna utökas för 
att ge klimat större tyngd i tillståndsprövningar utifrån de hinder som 
ofta möter de tre verksamhetstyperna vindkraft, elnät samt utvin-
ning av metaller och mineral. 

I kapitel 4 redovisar utredningen sina slutsatser i form av förslag 
och bedömningar om hur utrymmet skulle kunna utökas i syfte att 
främja verksamheter som bidrar till klimatomställningen. 

Nationell rätt 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet är 
skyldiga att iaktta de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 3–5 §§ miljö-
balken. Hänsynsreglerna anger den grad av hänsyn som ska iakttas 
tillsammans med rimlighetavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken om 
att kraven ska vara miljömässigt motiverade utan att vara bl.a. eko-
nomiskt orimliga. 

Klimat kan ges en större tyngd i 2 kap. miljöbalken med den be-
gränsningen att det inte får bli orimligt. Dessutom kan ytterligare 
begränsningar behövas om det rör totalförsvaret och miljökvalitets-
normer. Stoppregeln i 2 kap. 9 och 10 §§ miljöbalken sätter även en 
högsta gräns för hur stora störningar som kan accepteras, även från 
verksamheter som bidrar till klimatomställningen. 
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I 3 kap. miljöbalken finns markpolitiska avvägningsregler. I kapitlet 
anges vilka intressen som har särskild betydelse för samhällsutveck-
lingen och som därför ska ges ett försteg framför andra intressen när 
markanvändningsfrågor ska avgöras. Intressen som har särskild bety-
delse är t.ex. rennäring, värdefulla ämnen eller material, energipro-
duktion och energidistribution samt totalförsvaret. Om ett område 
är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste 
sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den 
fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anlägg-
ning för totalförsvaret ska dock försvarsintresset ges företräde. En-
ligt 4 kap. 8 § miljöbalken gäller dock inget intresse framför Natura 
2000-områden som har sin grund i EU-rätten, se avsnitt 3.2.1. 

Klimat kan anges som ett intresse av särskild betydelse i 3 kap. 
miljöbalken men för att det ska väga tyngre än andra intressen be-
höver det få företräde på samma sätt som gäller försvarsintresset. 

För områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken som är inrättade på 
nationell nivå kan ytterligare dispensskäl till förmån för klimatet 
läggas in om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

Vindkraftsanläggningar är enligt 16 kap. 4 § miljöbalken beroende 
av kommunens tillstyrkan. Regeringen beslutade den 24 februari 2022 
om en lagrådsremiss1 med förslag till regeländringar om kommunal 
tillstyrkan till vindkraft i syfte att göra tillståndsprövningen för 
vindkraft mer effektiv och förutsägbar. 

EU-rätt 

Det finns sannolikt ett visst rättsligt utrymme för att väga in klimat 
mot skydd som är inrättade på EU-nivå. Utredningen bedömer att 
det i dag är relativt litet men det kan komma att öka för vissa verk-
samhetstyper framöver. EU-rätten påverkas inte om Sverige skulle 
införa nya regler i form av t.ex. en avvägningsregel i miljöbalken för 
att främja klimatomställningen. Det kommer inte heller att skapas 
ett generellt undantag från kraven på dispens från de skydd som 
regleras i EU-rätten för t.ex. vissa verksamhetstyper. Det finns inte 
något etablerat instrument för att skapa sådana generella undantag 
utan det Europeiska kommissionen (nedan kommissionen) har gjort 
hittills är att ta fram allmänna och sektorsspecifika vägledningar för 

 
1 Lagrådsremiss, Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft, 24 februari 2022. 
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bedömningar av planer och projekt i förhållande till t.ex. Natura 2000-
områden.2 

Alla verksamheter och åtgärder som kan påverka skyddsintressen 
som regleras i EU:s miljölagstiftning, t.ex. arter och miljökvalitetsnor-
mer, kommer att bedömas individuellt i den enskilda tillståndspröv-
ningen även om nationella regler för att främja klimatomställningen 
införs. För de flesta sådana skyddsintressen krävs att den sökande kan 
visa att det inte finns alternativa lösningar för var och hur verksam-
heten eller åtgärden kan bedrivas eller vidtas för att dispens eller 
undantag ska ges. Dessutom krävs i vissa fall ett yttrande från EU-
kommissionen innan dispens eller undantag kan ges. Detta ökar ytter-
ligare risken för att nationella regler som ger ökad tyngd för klimatet 
skulle göra en prövningsprocess längre och mer oförutsägbar än 
i dag. 

Det skulle krävas ändringar av EU-rätten i form av försvagningar 
av t.ex. miljökvalitetsnormer eller skyddet för fåglar eller andra arter 
i naturvårdsdirektiven3, eller ett större utrymme för att ge dispens, 
om det rättsliga utrymmet för att ge klimat större tyngd skulle ökas. 
Sådana ändringar har hittills framstått som politiskt svåra att driva 
men den utveckling som beskrivs i avsnitt 3.2.3 skulle kunna visa på 
en utveckling mot att åtminstone ge större utrymme för att ge dis-
pens från förbuden mot påverkan på andra intressen till vissa verk-
samhetstyper som är viktiga för energi- och klimatomställningen fram-
över. Om lagstiftning i form av direktiv på EU-nivå skulle ändras tar 
det dock relativt lång tid innan sådana ändringar kommer att vara 
genomförda i nationell rätt. 

3.1 Internationell rätt 

Sverige har anslutit sig till ett stort antal internationella och regionala 
överenskommelser på miljöområdet som kan påverka det rättsliga ut-
rymmet för att ge klimat större tyngd i förhållande till andra intres-
sen, t.ex. Ramsarkonventionen4 om våtmarker av internationell bety-

 
2 Se t.ex. Europeiska kommissionens tillkännagivande Bedömning av planer och projekt avseende 
Natura 2000-områden – metodvägledning om artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, 
C(2021) 6913 final, 28 september 2021. 
3 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter (livsmiljödirektivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av 
den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet). 
4 SÖ 1975:76. 
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delse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar, Bernkonventio-
nen5 om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga 
miljö och Konventionen om biologisk mångfald6. Även konventioner 
som är inriktade på information och processer kan påverka, t.ex. 
Esbokonventionen7 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gräns-
överskridande sammanhang och Århuskonventionen8 om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor. Som beskrivs i avsnitt 3.3.3 finns 
det också konventioner och deklarationer av betydelse för renskötseln. 

3.2 EU-rätt 

EU-lagstiftningen innehåller krav som påverkar det rättsliga utrym-
met för att ge klimat större tyngd i förhållande till andra intressen. 
De viktigaste rättsakterna på EU-nivå ur det perspektivet är: 

• EU:s naturvårdsdirektiv som utgörs av livsmiljödirektivet (även 
kallat art- och habitatdirektivet) och fågeldirektivet. Livsmiljö-
direktivet med dess bilagor ligger till grund för bl.a. Natura 2000-
områden och föreskrifter om skydd för arter, vilka i princip utgörs 
av fridlysningsregler. Fågeldirektivet syftar till att skydda alla de 
vilda fågelarter som naturligt förekommer i EU. Direktiven har 
genomförts i svensk rätt i 7 kap. miljöbalken om skydd av områ-
den, 8 kap. miljöbalken om bestämmelser om skydd för biologisk 
mångfald och artskyddsförordningen. 

• EU:s ramdirektiv9 om vatten samt särskilda direktiv om bl.a. 
grundvatten10 och dricksvatten11. 

• Ett övergripande avfallsdirektiv samt särskilda direktiv om bl.a. 
deponering av avfall. 

 
5 SÖ 1983:30. 
6 SÖ 1993:77. 
7 SÖ 1992:1. 
8 SÖ 2005:28. 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 
av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (ramdirektivet för vatten). 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd 
för grundvatten mot föroreningar och försämring (grundvattendirektivet). 
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2020/2184/EU av den 16 december 2020 om kvali-
teten på dricksvatten (dricksvattendirektivet). 
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Direktiven är antagna med artikel 192 fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt som rättslig grund, vilket innebär att med-
lemsstaterna kan införa strängare regler men inte en lägre nivå av 
miljöskydd än vad EU-rätten kräver. Bedömningarna enligt de olika 
direktiven överlappar till viss del varandra men har delvis olika täck-
ningsområden som kräver olika bedömningar. Det finns också annan 
EU-lagstiftning som styr vilken information som krävs i prövnings-
processen som det s.k. MKB-direktivet12 om miljökonsekvensbeskriv-
ningar för verksamheter och åtgärder och SMB-direktivet13 om spe-
cifika miljöbedömningar för planer och program. 

3.2.1 Naturvårdsdirektiven 

I Sverige har fågeldirektivet och livsmiljödirektivet delvis genom-
förts samlat vilket innebär att kraven inte helt följer direktivens 
systematik.14 

Här följer en beskrivning av de bedömningar som ska göras enligt 
naturvårdsdirektiven med det svenska genomförandet som påverkar 
det rättsliga utrymmet för att ge klimat större tyngd i förhållande till 
andra intressen. 

Reglering i naturvårdsdirektiven 

Enligt artikel 3 fågeldirektivet ska medlemsstaterna avsätta områden 
för att skydda, bevara och återställa biotoper och livsmiljöer för alla 
fågelarter som förekommer naturligt inom EU. I direktivets artikel 4 
och bilaga I anges för vilka arter särskilda skyddsområden ska utses. 
Enligt artikel 5 fågeldirektivet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att införa ett generellt system för alla fågelarter som 
naturligt förekommer i Europa att särskilt förbjuda bl.a. att avsiktligt 
döda eller fånga sådana fåglar och att avsiktligt förstöra eller skada 
deras bon och ägg. 

 
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedöm-
ning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). 
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan (SMB-direktivet). 
14 Se mer i Artsskyddsutredningens betänkande, Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar, 
SOU 2021:51. 
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Enligt artikel 3 livsmiljödirektivet ska medlemsstaterna också utse 
ett sammanhängande ekologiskt nät av särskilda bevarandeområden 
i form av Natura 2000-områden för livsmiljöer och arter som är för-
tecknade i bilaga 1 och 2 till direktivet. Syftet är att bibehålla eller 
återställa en gynnsam bevarandestatus hos berörda livsmiljötyper och 
arter i deras naturliga utbredningsområde. 

Enligt artikel 12.1 livsmiljödirektivet ska medlemsstaterna också 
införa ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för 
de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4 a, med förbud mot att 
avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, avsiktligt 
störa dem, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervint-
rings- och flyttningsperioder, avsiktligt förstöra eller samla in ägg i 
naturen och att skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser. 

Enligt artikel 13 livsmiljödirektivet ska medlemsstaterna införa 
ett strikt skyddssystem för de växtarter som finns förtecknade i 
direktivets bilaga 4 b, med förbud mot att avsiktligt plocka, samla in, 
skära av, dra upp med rötterna eller förstöra sådana växter i deras natur-
liga utbredningsområde. Det är också förbjudet att förvara, transpor-
tera och sälja eller byta exemplar av sådana arter om de insamlats i 
naturen samt att bjuda ut dem för försäljning eller byte. 

Genomförandet i svensk rätt 

I 7 kap. 27 § miljöbalken anges som särskilt skyddade områden natur-
områden som bör skyddas eller är skyddade som särskilda skydds-
områden enligt fågeldirektivet, som särskilda bevarandeområden enligt 
livsmiljödirektivet (Natura 2000-områden) eller enligt internationella 
åtaganden eller nationella mål om skydd för naturområden.15 

Enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet ska alla planer eller projekt 
som kan påverka ett Natura 2000-område på ett betydande sätt be-
dömas enligt kriterierna i direktivet innan tillstånd får ges. Det ge-
nomförs i 7 kap. 28 a § miljöbalken som anger att det krävs ett s.k. 
Natura 2000-tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgär-
der som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde 
som har förtecknats som Natura 2000-område enligt 7 kap. 27 § 
miljöbalken. 

 
15 I första hand är det skyddsformerna nationalpark, naturreservat samt djur- och växtskydds-
område som avses med nationella mål om skydd för naturområden, se prop. 1997/98:45, 
Miljöbalk, del 2, s. 99. 
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Enligt 4 kap. 8 § miljöbalken får en verksamhet som kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område bara komma till stånd om ett 
Natura 2000-tillstånd har lämnats. Påverkan på ett sådant område 
prövas särskilt. 

Enligt 7 kap. 28 b § får ett Natura 2000-tillstånd endast ges om 
verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra 
pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada 
den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas eller 
medför störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet 
av arter i området. Bestämmelsen genomför, tillsammans med 7 kap. 
28 a § miljöbalken, artikel 6.3 punkt 3 livsmiljödirektivet som lyder: 

Alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med eller är 
nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett område, men som 
enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt kan påverka 
området på ett betydande sätt, skall på lämpligt sätt bedömas med av-
seende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarande av om-
rådet. Med ledning av slutsatserna från bedömningen av konsekvenserna 
för området och om inte annat följer av punkt 4, skall de behöriga natio-
nella myndigheterna godkänna planen eller projektet först efter att ha 
försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada och, 
om detta är lämpligt, efter att ha hört allmänhetens åsikt. 

EU-domstolen har i flera domar, vilka har bekräftats av svenska dom-
stolar,16 förtydligat att en prövning av påverkan på ett Natura 2000-
område ska omfatta alla aspekter av den aktuella planen eller projektet 
och de konsekvenser den kan få, enskilt eller i kombination med andra 
planer eller projekt. Utredningen ska också vara tillräckligt grundlig för 
att ge förutsättningar för en fullständig, exakt och slutlig bedömning. 

Enligt 7 kap. 29 b § miljöbalken prövas en ansökan om Natura 2000-
tillstånd av länsstyrelsen eller av tillståndsmyndigheten om det rör 
en verksamhet eller åtgärd som omfattas av tillståndsplikt eller dis-
pensprövning enligt 9 kap. eller 11–15 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen 
eller tillståndsmyndigheten har därmed att avgöra om rekvisiten i 
7 kap. 28 b § miljöbalken är uppfyllda. 

 
16 Se dom av den 7 september 2004, Waddenzee, C-127/02, EU:C:2004:482, punkt 53 och 54, dom 
av den 24 november 2011, Alto Sil, C-404/09, EU:C:2011:768, punkt 100, dom av den 11 april 
2013, Sweetman, C-258/11, EU:C:2013:220 punkt 40 och 44, Högsta förvaltningsdomstolens 
dom den 17 november 2015 i mål nr 4158 14 och 4159 14 samt NJA 2013 s. 613. 
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Reglering i naturvårdsdirektiven – Natura 2000-områden 

Om en verksamhet eller åtgärd är så viktig att det finns intresse av 
att den genomförs trots att den kan antas skada eller störa ett Natura 
2000-område på ett betydande sätt måste följande krav för undantag 
enligt artikel 6.4 livsmiljödirektivet vara uppfyllda för att tillstånd 
ska kunna ges. 

Om en plan eller ett projekt, på grund av att alternativa lösningar saknas, 
trots en negativ bedömning av konsekvenserna för området måste 
genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, 
inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär, skall medlems-
staten vidta alla nödvändiga kompensationsåtgärder för att säkerställa att 
Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. Medlemsstaten skall 
underrätta kommissionen om de kompensationsåtgärder som vidtagits. 
    Om det berörda området innehåller en prioriterad livsmiljötyp eller 
en prioriterad art, är de enda faktorer som får beaktas sådana som berör 
människors hälsa eller den allmänna säkerheten, betydelsefulla konse-
kvenser för miljön eller, efter ett yttrande från kommissionen, andra 
tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse. 

Genomförandet i svensk rätt – Natura 2000-områden 

Ett Natura 2000-tillstånd får enligt 7 kap. 29 § miljöbalken ändå ges 
efter regeringens tillåtelse om det saknas alternativa lösningar, verk-
samheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som 
har ett väsentligt allmänintresse och kompensationsåtgärder vidtas 
som gör att syftet med skyddet ändå kan tillgodoses. Alla rekvisit i 
7 kap. 29 § miljöbalken bedöms stegvis och alla måste vara uppfyllda 
för att undantag ska kunna ges. 

Enligt 20 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. får vid en tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § 
miljöbalken som rör en prioriterad art eller en prioriterad livsmiljö-
typ hänsyn endast tas till omständigheter som rör människors hälsa, 
den allmänna säkerheten eller väsentliga miljöskyddsintressen. Hän-
syn får dock även tas till andra tvingande förhållanden som har ett 
allt överskuggande allmänintresse men då ska EU-kommissionen 
ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs. Sådana yttranden är 
inte bindande men om kommissionen anser att en medlemsstats 
agerande strider mot unionsrätten kan ett förfarande om fördrags-
brott inledas. 
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Reglering i naturvårdsdirektiven – undantag från fågeldirektivet 
och livsmiljödirektivet 

Artikel 9 fågeldirektivet anger att för undantag från skyddet i arti-
kel 5–8 för de fågelarter som omfattas, krävs att det inte finns någon 
annan lämplig lösning och att det ges på grund av t.ex. människors 
hälsa och säkerhet. I livsmiljödirektivet anges i artikel 16 att för undan-
tag från reglerna om skydd för arter krävs att det t.ex. är av hänsyn 
till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande orsaker som har 
ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social 
eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser 
för miljön. En förutsättning för ett sådant undantag är att det inte finns 
någon annan lämplig lösning och att det inte får försvåra upprätthål-
landet av gynnsam bevarandestatus. 

Genomförandet i svensk rätt – undantag från fågeldirektivet 
och livsmiljödirektivet 

I 14 § artskyddsförordningen finns regler för dispens från skyddet 
för fåglar, andra djur och arter som inrättats som en följd av EU-
lagstiftning. Dispens får endast ges om det inte finns någon annan 
lämplig lösning och dispensen inte försvårar en gynnsam bevarande-
status för artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Det 
krävs också att dispensen behövs t.ex. av hänsyn till allmän hälsa och 
säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande 
allmänintresse. 

Praxis från EU-domstolen 

I mars 2021 kom EU-domstolens avgörande i det s.k. Skydda skogen-
målet17 som gällde en planerad skogsavverkning. De kriterier som ut-
vecklats i svensk praxis innebar att förbuden mot påverkan i princip 
endast gällde arter som var hotade och vars bevarandestatus riske-
rade att påverkas negativt av skogsavverkningen. EU-domstolen fann 
att förbuden enligt fågeldirektivet gäller för samtliga fågelarter som 
förekommer naturligt inom EU och även träffar fågelarter som inte 

 
17 Dom av den 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen m.fl. mot Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län m.fl., förenade målen C 473/19 och C 474/19, EU:C:2021:166. 



SOU 2022:21 Rättsligt utrymme att väga in klimat i miljöbalken 

121 

är hotade samt arter vars bevarandestatus inte riskerar att påverkas 
negativt. Skyddet upphör inte heller att gälla för arter som har upp-
nått en gynnsam bevarandestatus. Förbuden mot påverkan på arter i 
livsmiljödirektivet avser också varje individ av en art så att det inte 
behöver finnas risk för att den berörda djurartens bevarandestatus 
påverkas negativt för att förbuden ska vara tillämpliga. Det går inte 
heller att aktualisera förbuden först när artens bevarandestatus riske-
rar att försämras, om åtgärden orsakar att områdets kontinuerliga 
ekologiska funktionalitet går förlorad. 

I en dom18 från oktober 2021, som gällde ett byggprojekts påver-
kan på rast- och parningsplatser för europeisk hamster, fann EU-
domstolen att även områdena kring en parningsplats ska skyddas om 
de är nödvändiga för att den aktuella djurarten ska kunna fortplanta 
sig. Dessutom ska sådana platser skyddas även när de inte används 
om det finns en tillräckligt stor sannolikhet för att djuren ska åter-
vända. Domstolen uttryckte också att begreppen skada och förstör-
else i artikel 12.1 d livsmiljödirektivet avser en gradvis minskning av 
den ekologiska funktionaliteten hos en skyddad djurarts parningsplats 
eller rastplats respektive en total förlust av denna funktionalitet, obe-
roende av om sådan skadlig inverkan är avsiktlig eller inte. Även det 
avgörandet innebär en långtgående tolkning av skyddets omfattning. 

Det finns olika uppfattningar kring innebörden av EU-domstolens 
avgörande i Skydda Skogen-målet för det svenska genomförandet i 
lagstiftning och praxis. Det har utretts av Artskyddsutredningen 
(M 2020:03) som har lämnat författningsförslag i ett betänkande19 
men resultatet skulle kunna bli att det krävs dispens i fler fall. Tolk-
ningen av vilken typ av påverkan som kan accepteras har breddats 
även genom avgörandet från oktober 2021 och den samlade tenden-
sen ser ut att vara att det ska göras en relativt vid tolkning av art-
skyddet enligt både fågeldirektivet och livsmiljödirektivet. 

3.2.2 Miljökvalitetsnormer 

Ett annat exempel på när en avvägning i själva verket fordrar en dis-
pens eller undantag från krav i EU-rätten är i förhållande till miljö-
kvalitetsnormer som sätts enligt 5 kap. miljöbalken och kan gälla mark, 

 
18 Dom den 28 oktober 2021, IE mot Magistrat der Stadt Wien, C 357/20, EU:C:2021:881. 
19 SOU 2021:51. 
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vatten, luft, miljön i övrigt eller människors hälsa. Miljökvalitets-
normerna kan ange förorenings- eller störningsnivåer och kan utfor-
mas som gräns- eller riktvärden. De grundar sig till stor del på krav i 
EU-rätten genom t.ex. ramdirektivet för vatten och undantag kan 
endast ges om vissa kriterier är uppfyllda. 

Enligt 5 kap 4 § miljöbalken får en myndighet eller en kommun 
som huvudregel inte tillåta att en verksamhet eller en åtgärd påbörjas 
eller ändras om det innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet 
sätt eller om det äventyrar möjligheten att uppnå en beslutad miljö-
kvalitetsnorm.20 Trots detta förbud får enligt 4 kap. 11 § vattenförvalt-
ningsförordningen (2004:660) undantag göras i det enskilda fallet, bl.a. 
för en verksamhet eller åtgärd som ändrar en ytvattenförekomsts 
fysiska karaktär eller en grundvattenförekomsts nivå, förutsatt att ett 
antal villkor är uppfyllda. Villkoren, vilka samtliga måste vara upp-
fyllda för att få medge undantag, anges i 4 kap. 12 § samma förordning 
och innebär t.ex. att verksamheten eller åtgärden behövs för att till-
godose ett allmänintresse av större vikt och att alla genomförbara 
åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för vatten-
förekomstens status. 

3.2.3 Rättslig och politisk utveckling inom EU 

Darpö m.fl.21 bedömer det som ett rimligt antagande att om klimat-
nyttan ska få genomslag i prövningar av vindkraft kommer det att 
ske med tillämpning av det befintliga regelverket, t.ex. genom en mer 
generös användning av dispensregeln om tvingande orsaker som har 
ett allt överskuggande allmänintresse i artikel 16.1(c) i livsmiljödirek-
tivet. Författarna konstaterar att en sådan utveckling redan syns i t.ex. 
Nederländerna och Tyskland, men att det är osäkert om den skulle 
hålla i en prövning vid EU-domstolen. Författarna bedömer att en så-
dan tillämpning bara skulle kunna göras i undantagsfall och för mycket 
stora vindparker. 

I mars 2022 presenterade kommissionen ett meddelande22 om 
minskat beroende av fossil energi från Ryssland och åtgärder som 

 
20 I den s.k. Weser-domen den 1 juli 2015, C-461/13, EU:C:2015:433, slog domstolen fast att till-
stånd endast får ges om kriterierna i artikel 4 i EU:s ramdirektiv för vatten är uppfyllda. 
21 Darpö, Jan m.fl. (2021). Se även Backes, Chris m.fl. (2018) för en genomgång av Neder-
ländernas och Tysklands praxis.  
22 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
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svar på höga energipriser. En del i det arbetet är en kraftig utbyggnad 
av förnybar energi och kommissionen skriver att en förutsättning för 
det är att tillståndsgivningen blir enklare och snabbare. Kommissionen 
uppmanar medlemsstaterna att se till att planering, uppförande och 
drift av anläggningar för produktion av energi från förnybara energi-
källor, anläggningarnas anslutning till nätet och nätet i sig anses ligga 
i det överordnade allmänintresset och omfattas av det mest fördel-
aktiga förfarande som deras planerings- och tillståndsförfaranden ger 
utrymme för. 

I meddelandet23 anges att medlemsstaterna snabbt bör kartlägga, 
bedöma och säkerställa lämplig tillgång till mark- och havsområden 
för projekt som omfattar hållbar energi, i proportion till sina natio-
nella energi- och klimatplaner, sina bidrag till det reviderade målet 
för förnybara energikällor för 2030 samt andra faktorer såsom deras 
tillgång till resurser och nätinfrastruktur samt målen i EU:s strategi 
för biologisk mångfald. Kommissionen aviserar också att den i ett 
kommande lagförslag om återställande av naturen kommer föreslå 
att medlemsstaterna, när de utarbetar sina nationella planer för att 
uppnå återställandemålen, tar hänsyn till begränsade och klart defi-
nierade områden som särskilt lämpliga, samtidigt som de i så stor ut-
sträckning som möjligt undviker miljömässigt värdefulla områden. 

Kommissionen aviserar24 också att den kommer att presentera en 
rekommendation om snabb tillståndsgivning för projekt för förny-
bar energi i maj 2022 och arbeta för att stödja användningen av all 
flexibilitet som EU-lagstiftningen redan ger utrymme för och undan-
röja återstående hinder, oavsett ursprung. Senare under våren 2022 
kommer kommissionen också att ge vägledning om när och hur det 
behöver möjliggöras att testa innovativa tekniker, produkter och tjäns-
ter som syftar till att stärka samexistensen mellan utbyggnaden av 
förnybar energi och miljöskyddet. 

Fokuset för kommissionens förslag är energiomställningen snarare 
än klimat men både produktion av förnybar el och elnät för överföring 
av sådan energi bidrar även till att klimatmålen kan nås. Utredningen 
uppfattar kommissionens meddelande som att sådana verksamheter 
ska prioriteras i avvägningen mellan olika intressen för användning 
och mark- och vattenområden som görs enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

 
23 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
24 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
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(se avsnitt 3.3.3). Utredningen uppfattar också skrivningen om att 
sådana verksamheter ska anses ligga i det överordnade allmänintres-
set som att det motsvarar kraven i naturvårdsdirektiven på att utgöra 
ett väsentligt eller allt överskuggande intresse och därmed syftar till 
att öka möjligheterna att få dispens i förhållande till de intressen som 
följer av EU-rätten och regleras i kap. 5, 7 och 8 miljöbalken (se av-
snitt 3.3.4 och 3.3.5). 

Kommissionen aviserar dock bara lagändringar avseende återstäl-
lande av naturen och i övrigt rekommendationer och vägledningar 
som inte är bindande. Utredningen uppfattar det därmed främst som 
att kommissionen riktar sig till medlemsstaternas tillämpning snarare 
än att EU-rätten ska ses över för att försvaga skyddsintressen. Kom-
missionen anger att tillståndsgivningen för sådana verksamheter be-
höver bli snabbare och enklare. Det återstår att se vad kommissionen 
presenterar i form av vägledningar och rekommendationer under 
våren 2022. 

Om EU-rätten skulle anpassas för att förtydliga att vissa verk-
samhetstyper av vikt för energi- och klimatomställningen ska kunna 
få större tyngd i prövningar kommer det att behöva förhandlas mellan 
EU:s institutioner och det är ovisst hur utfallet skulle bli eftersom 
även t.ex. art- och områdesskydden har en stark ställning. 

3.3 Nationell rätt 

3.3.1 Allmänna hänsynsregler enligt 2 kap. miljöbalken 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet är en-
ligt 2 kap. 1 § miljöbalken skyldiga att iaktta de allmänna hänsyns-
reglerna i 2 kap. 3–5 §§ miljöbalken. Enligt förarbetena25 anger hän-
synsreglerna den grad av hänsyn som ska iakttas tillsammans med 
rimlighetavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken om att kraven ska vara 
miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. Det kan 
dock inte undvikas att andra typer av avvägningar måste göras och 
att andra skyddsvärda intressen kan stå i konflikt med miljöhän-
synen.26 

 
25 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 206. 
26 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 207. 
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I förarbetena27 anges att vid tillämpningen av hänsynsreglerna 
måste alltid en avvägning göras med hänsyn till vad som får anses vara 
vedertaget godtagbart beteende med hänsyn till andra intressen än 
rena miljöintressen. Bestämmelserna ska ligga till grund för prövning 
enligt miljöbalken och i de fall särskilda regler gäller för vissa verk-
samheter som preciserar vilka krav som ska ställas gäller dessa tillsam-
mans med de allmänna hänsynsreglerna. Enligt praxis är t.ex. artskydds-
förordningen att se som en precisering av vad som kan följa av de 
allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter.28 För t.ex. 
buller finns i en del fall riktvärden som anger hur stora störningar som 
kan accepteras utan alltför stor negativ påverkan på människors hälsa 
och miljön. Det finns ett undantag i 16 kap. 2 d § miljöbalken som ger 
möjlighet att under vissa förutsättningar tillåta högre värden för om-
givningsbuller när beräknade bullervärden anges i detaljplaner och 
bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Andra typer av 
störningar som t.ex. magnetfält, lukt och ljus av olika slag saknar 
riktvärden och prövas i varje enskilt fall. 

Den s.k. stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken anger en högsta accep-
tabel störningsnivå och verksamheter och åtgärder som orsakar stör-
ningar som ligger över den nivån får inte bedrivas. Enligt stoppregeln 
får en verksamhet eller åtgärd som befaras föranleda skada eller olägen-
het av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön endast 
bedrivas eller vidtas om regeringen finner att det finns särskilda skäl, 
även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas 
som kan krävas enligt miljöbalken. En verksamhet eller åtgärd får 
dock inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort 
antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade 
eller miljön försämras avsevärt. Regeringen får enligt 2 kap. 10 § 
miljöbalken ändå tillåta verksamheten förutom om den kan befaras 
försämra det allmänna hälsotillståndet. 

3.3.2 Planer och bestämmelser enligt PBL 

Det framgår av 2 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken att ett tillstånd 
eller dispens inte får ges i strid med en detaljplan eller områdes-
bestämmelser enligt PBL. Små avvikelser får göras om syftet med 
planen eller bestämmelserna inte motverkas. 

 
27 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 207. 
28 Se t.ex. MÖD 2013:13 och MÖD 2014:47. 
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En översiktsplan kan också innebära ett hinder för en verksam-
het. I t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 november 
2015 i mål nr M 3352-15 ansåg domstolen att en väl underbyggd 
fördjupad kommunal översiktsplan i och för sig kan fungera styrande 
vid vindkraftsetableringar inom en kommun, men att den inte var 
bindande vid lokaliseringsprövningen. Domstolen fann dock att det 
har betydelse vad planen innehåller i form av konkurrerande anspråk 
på marken och andra vägledande uppgifter och att prövningen måste 
utgå från förhållandena i det enskilda fallet. Verksamheten förbjöds 
med hänvisning till att lokaliseringen bedömdes vara olämplig.29 

3.3.3 Hushållningsbestämmelser enligt 
3 och 4 kap. miljöbalken 

Den grundläggande bestämmelsen till stöd för avvägningar i fråga 
om användningen av marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt 
finns i 3 kap. 1 § miljöbalken. Bestämmelsen anger att mark- och 
vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka om-
rådena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som med-
för en från allmän synpunkt god hushållning. 

En avvägning ska enligt förarbetena30 göras mellan å ena sidan 
intresset av att bevara mark- och vattenområden för framtiden och å 
andra sidan värdet av att ta dem i anspråk för olika ändamål. Beslut om 
ianspråktagande av områden innebär ofta att den tillämpande myndig-
heten måste göra avvägningar mellan olika, ofta motstående intressen. 
Vid bedömningen av den lämpligaste användningen av ett område 
bör alltid möjligheten att samtidigt utnyttja ett område för olika verk-
samheter undersökas och utgångspunkten för bedömningen bör vara 
miljöbalkens övergripande mål i 1 kap. 1 §. 

Hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken är i första hand 
avvägningsregler för situationer då samhället har väsentliga intressen 
att bevaka från markpolitiska utgångspunkter och syftet med bestäm-
melserna är enligt förarbetena31 att redovisa vilka intressen som har 
särskild betydelse för samhällsutvecklingen och som därför ska ges 

 
29 Se även MÖD 2005:66, MÖD 2008:41 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 
5 november 2014 i mål nr M 2762-14. 
30 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 29 f. 
31 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 29. 
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ett försteg framför andra intressen när markanvändningsfrågor ska 
avgöras. I bestämmelserna anges vilka allmänna intressen som sär-
skilt ska beaktas vid sådana avvägningar för att en god hushållning 
med mark- och vattenområden ska uppnås.32 

Begreppet riksintresse definieras inte i rättskällorna. Vissa centrala 
myndigheter har ansvaret för att inom respektive samhällssektor ange 
vilka områden som bedöms vara av riksintresse. Vilka myndigheter 
som ansvarar för att peka ut sådana områden framgår av förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. När riks-
intressemyndigheterna fattar beslut om att peka ut ett område som 
riksintresse är det den myndighetens bedömning men inget rätts-
verkande beslut eftersom ett sådant bemyndigande saknas i lagstift-
ningen. För att markera detta används ofta begreppet riksintresse-
anspråk. Frågan om ett område faktiskt är av riksintresse bedöms först 
i det enskilda ärendet, t.ex. vid tillståndsprövning. Tillståndsmyndig-
heten kan följa riksintressemyndigheternas bedömning men kan också 
underkänna ett tidigare beslut om riksintresse, eller besluta att ett 
visst område är av riksintresse trots att ingen central myndighet be-
slutat om detta tidigare.33 

Enligt 3 kap. 5 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som 
har betydelse för bl.a. rennäringen så långt möjligt skyddas mot åt-
gärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande och områden 
som är av riksintresse för rennäringen ska skyddas mot sådana åtgärder. 

Av 3 kap. 6 § miljöbalken framgår att mark- och vattenområden 
samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till fri-
luftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön och att områden som är av riksintresse 
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot 
sådana åtgärder. 

Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller 
material ska enligt 3 kap. 7 § miljöbalken så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa och områden 
som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riks-
intresse ska skyddas mot sådana åtgärder. 

Av 3 kap. 8 § miljöbalken framgår att mark- och vattenområden 
som är särskilt lämpliga för anläggningar för t.ex. industriell produk-

 
32 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 28 f. 
33 Bengtsson, Bertil m.fl. (2022). 
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tion, energiproduktion och energidistribution så långt möjligt ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller ut-
nyttjandet av sådana anläggningar och områden som är av riksintresse 
för dessa ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av dem. 

Enligt 3 kap. 9 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som 
har betydelse för totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen och områden 
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska 
enligt 3 kap. 10 § miljöbalken företräde ges åt det eller de ändamål som 
på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 

I 4 kap. miljöbalken anges geografiska områden som är av riks-
intresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i om-
rådena. Syftet med bestämmelserna är enligt förarbetena34 att skydda 
dessa värden mot exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
som påtagligt kan skada områdenas bevarandevärden. 

Av 4 kap. 1 § miljöbalken framgår att de områden som anges i 2–
8 §§, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, 
i sin helhet är av riksintresse vilket innebär att exploateringsföretag 
och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte 
möter något hinder enligt 2–8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Det är de sam-
lade natur- och kulturvärdena som finns i hela det geografiska om-
rådet som ska beaktas. Vid tillämpning av stadgandet ska man således 
anlägga ett helhetsperspektiv på vad som är en lämplig utveckling i 
hela det geografiska området.35 Vidare framgår av andra stycket att 
4 kap. 1 § första stycket 2 samt 2–6 §§ miljöbalken inte utgör hinder 
för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Bestäm-
melsen i 4 kap. 1 § miljöbalken om undantag för totalförsvaret är dock 
inte tillämplig i fråga om Natura 2000-områden enligt 4 kap. 8 § miljö-
balken. 

Avvägningar enligt de grundläggande och särskilda hushållnings-
bestämmelserna ska endast tillämpas vid prövning av ärenden och 

 
34 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 35. 
35 Prop. 1985/86:3, med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m., s. 171. 
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mål i de fall verksamheten ska prövas av domstol eller annan myn-
dighet.36 

Områden av riksintresse för totalförsvaret 

Totalförsvarets ställning i miljöbalken är stark vilket visar sig i rim-
lighetsavvägningen i 2 kap. 7 § andra stycket miljöbalken som anger 
att särskild hänsyn ska tas till en totalförsvarsverksamhet eller en åt-
gärd som behövs för totalförsvaret. Förutom totalförsvarets särskilda 
intresse i 3 kap. 9 § miljöbalken anges i 3 kap. 10 § miljöbalken att 
om ett område behövs för en anläggning för totalförsvaret har det 
intresset företräde framför andra intressen. 

Utredningen lämnar förslag som rör behov av vägledningar om 
samexistens med totalförsvarets intressen i avsnitt 4.3. 

Områden av riksintresse för rennäring 

Det samiska folket har rättigheter till jakt och fiske men det är 
framför allt renskötseln som ofta påverkas av flera verksamhetstyper 
som t.ex. vindkraft, elnät samt utvinning av metaller och mineral. 
Som exempel anger en rapport37 från Stockholm Environment Insti-
tute att gruvindustrin enligt samebyarna leder till bl.a. markförluster, 
störningar på renhjorden och blockering av flyttled, slitage på betes-
markerna, rubbningar av årscykeln, försämrad renhälsa och kondi-
tion och därav minskade slaktvikter och ekonomiska förluster. Det 
leder även till psykiska påfrestningar, hot och påtryckningar från 
andra i lokalsamhället, minskad generationsväxling och försämrad 
användning av traditionell kunskap. I rapporten konstateras att det 
finns effekter som inte kan ersättas ekonomiskt eller kompenseras 
på annat sätt. Utredningen bedömer att konsekvenserna för rensköt-
seln av vindkraft och elnät kan antas likna dem som gruvindustrin 
kan ha även om omfattningen kan variera.38 

Sedan 2011 erkänns samerna som ett folk i regeringsformen och 
1 kap. 2 § 6 regeringsformen anger att det samiska folkets kultur- och 
samfundsliv ska främjas. Sverige röstade 2007 för FN:s urfolksdekla-

 
36 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 219. 
37 Kløcker Larsen, Rasmus m.fl. (2021), s. 26. 
38 Se t.ex. Skarin, Anna m.fl. (2016). Se också Mark- och miljödomstolens bedömning av 
rapporten i dom den 3 juli 2017 i mål nr M 3051-15, s. 30. 
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ration39 och har ratificerat flera bindande konventioner som säker-
ställer långtgående rättigheter för samerna till medbestämmande över 
sina traditionella marker. FN:s urfolksdeklaration är inte rättsligt 
bindande men den är vägledande och kan anses ge uttryck för en allt 
vanligare politisk och folkrättslig syn på urfolksfrågor. Det framgår 
av 1 § rennäringslagen (1971:437) att den samiska befolkningens rätt 
att använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar 
grundas på urminnes hävd. Högsta domstolen har också i NJA 2011 
s. 109 uttryckt att renskötselrätten i vissa fall grundar sig på sedvana. 
Det innebär att renskötselrätten är en civil rättighet som omfattas av 
egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen och bestämmelser 
om egendomsskydd i lagen (1994:1219) om den europeiska konven-
tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna. 

Sverige har upprepade gånger fått kritik från FN:s rasdiskriminer-
ingskommitté för behandlingen av det samiska folket.40 De senaste 
åren har det kommit domar som stärker samebyarnas ställning i pröv-
ningen. 

I NJA 2020 s. 3, det s.k. Girjasmålet, fick en sameby rätt att själv-
ständigt upplåta rätt till småviltsjakt och fiske, vilket sedan länge han-
terats av staten genom länsstyrelserna. Högsta domstolen fann bl.a. 
att samiska markrättigheter upparbetats genom urminnes hävd och 
hänvisade i den delen till FN:s urfolksdeklaration och till att bl.a. 
artikel 8.1 i ILOs konvention nr 169 om urfolks rättigheter, som an-
ger att vederbörlig hänsyn till urfolks sedvanor och sedvanerätt ska tas 
vid tillämpningen av nationell lagstiftning, är bindande för Sverige även 
om den inte har ratificerats eftersom det utgör en folkrättslig princip. 
Domstolen ansåg också att 1 kap. 2 § sjätte stycket regeringsformen 
inte i sig ger upphov till några rättigheter för enskilda. Bestämmelsen 
kan ändå få viss materiell betydelse när olika faktorer ska vägas mot 
varandra i rättstillämpningen. Vid sådan avvägning ska samernas in-
tresse av att kunna vidmakthålla sin kultur, däribland renskötseln, 
tillmätas särskilt vikt. I domen anges också att det är nödvändigt med 
en bevislättnad för samebyarna i den typen av mål för att de ska ha 
en rimlig chans att försvara sina intressen. I stället fick staten en tyd-
lig bevisbörda för att en rättighet enligt urminnes hävd upphört. 

 
39 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 61/295, 13 september 2007. 
40 Se t.ex. Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Opinion approved by the 
Committee under article 14 of the Convention concerning communication No. 54/2013, 
CERD/C/102/D/54/2013, 18 november 2020. 
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I en dom41 från Högsta domstolen i Norge, Høyesteretten, från 
oktober 2021 gav domstolen samerna rätt mot ett bolag som ville 
bygga två vindkraftsparker på Fosen som är ett renbetesområde. Dom-
stolen hänvisade till artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga 
och politiska rättigheter42 och fann att vindkraftsparkerna hade en 
väsentlig negativ påverkan på samernas rätt att utöva sin kultur. Dess-
utom skulle ingreppet bedömas samlat med tidigare och planerade 
verksamheter. Domstolen menade att konventionen inte öppnade för 
en avvägning mellan minoritetens intresse och andra samhällsintres-
sen. Däremot kunde en avvägning göras mot vissa grundläggande 
rättigheter och rätten till miljö var en sådan. Domstolen instämde 
med bolaget om vikten av en grön omställning och produktion av 
förnybar energi och menade att ett alternativt uppförande och till-
räckliga skyddsåtgärder hade kunnat göra verksamheten tillåtlig. Den 
aktuella utformningen var dock inte tillåtlig och skyddsåtgärderna 
var behäftade med för stora osäkerheter. Domen ger vägledning kring 
tolkningen av hur artikel 27 i konventionen kan komma att påverka 
internationell praxis. 

Praxis är dock inte entydig. De mål som samebyar vunnit har varit 
när rättigheter och kulturella aspekter har vägts in och framför allt 
där domstolarna har gjort en internationell utblick och fördrags-
konform tolkning. I miljöbalken vägs riksintresset för rennäringen 
mot andra näringar. Det har gjort att endast rennäring för en eller 
några samebyar har vägts mot stora näringar utan att samebyarnas 
enskilda intressen och rättigheter eller de kulturella aspekterna vägts in. 

En annan aspekt är att samebyar i dag inte får ekonomisk hjälp 
att driva processer, vilket gör att de ofta ingår sekretessbelagda civil-
rättsliga avtal med t.ex. gruv- eller vindkraftsbolag. Det har kritise-
rats av bl.a. Mark- och miljödomstolen i Umeå som i t.ex. dom den 
21 december 2020 i mål nr M 2241-18 fann att ett sådant avtal för-
svårade för domstolen att se till rennäringen som ett allmänt intresse. 

Det sker nu en övergång från begreppet rennäring till renskötsel 
och samebyarnas rättigheter och kulturella aspekter har bekräftats. 
År 2021 tillsattes en parlamentarisk kommitté (dir. 2021:35) som 
bl.a. ska bedöma när och inom vilka delar av statligt ägd mark som 
samebyar genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt 

 
41 Høyesteretts dom 11 oktober 2021, HR-2021-1975-S. 
42 SÖ 1971:42. 
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och fiske. Kommittén ska också lämna förslag till en ny renskötsel-
lag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. 

Eftersom praxis är tvetydig och de samiska intressena i en del fall 
fått stå tillbaka för t.ex. gruvor och vindkraft bedömer utredningen 
att det kan finnas ett visst rättsligt utrymme att ge klimat en större 
tyngd gentemot renskötsel i prövningsprocesser trots de senaste årens 
utveckling mot ett bredare synsätt på samebyarnas rättigheter. Hur 
stort det utrymmet kommer att vara beror på den framtida utveck-
lingen i både lagstiftning och praxis. Renskötseln blir dock alltmer 
kringskuren och möjligheten att kompensera genom t.ex. annan mark 
blir allt mindre. Även om klimatförändringarna i sig är ett hot mot 
de samiska intressena skulle en ökad tyngd för klimatet inte minst 
genom kumulativa effekter, också kunna riskera den samiska kul-
turens och renskötselns fortlevnad. 

3.3.4 Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken 

Miljökvalitetsnormer kompletterar de allmänna hänsynsreglerna i 
2 kap. miljöbalken43 och genomför EU-direktiv på området, se av-
snitt 3.2.2. 

Miljökvalitetsnormer ska enligt 5 kap. 2 § 1 miljöbalken ange för-
oreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för 
utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter och som inte får 
överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller 
under en eller flera angivna tidsperioder (s.k. gränsvärdesnormer). 
Enligt punkt 2 i samma bestämmelse ska normerna avse förorenings-
nivåer eller störningsnivåer som ska eftersträvas eller som inte bör 
överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under 
en eller flera angivna tidsperioder (s.k. målsättningsnormer). Enligt 
punkt 3 i samma bestämmelse ska normerna avse högsta eller lägsta 
förekomst i yt- och grundvatten av organismer som kan tjäna till led-
ning för bedömning av tillståndet i miljön (s.k. indikativa normer). 
Slutligen, enligt punkt 4 ska miljökvalitetsnormer ange de krav i övrigt 

 
43 I 2 kap. 7 § andra stycket miljöbalken anges att trots första stycket ska de krav ställas som 
behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 §§. 
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på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i EU 
(andra normer).44 

3.3.5 Områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken 

Förutom de skydd av områden som i någon form styrs av EU-rätten, 
finns områdesskydd som är inrättade på nationell nivå, t.ex. natio-
nalparker, naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde och 
strandskyddsområde som alla regleras i 7 kap. miljöbalken. Det finns 
även förordnanden om landskapsbildskydd enligt 19 § i den genom 
miljöbalken upphävda naturvårdslagen (1964:822). Sådana förord-
nanden gäller även efter miljöbalkens ikraftträdande enligt 9 § lagen 
(1998:811) om införande av miljöbalken. Enligt 19 § tredje stycket 
naturvårdslagen gällde bestämmelserna inte företag vars tillåtlighet 
skulle prövas enligt vattenlagen eller miljöskyddslagen. 

Liksom för områden som skyddas enligt EU-rätten krävs nor-
malt dispens för tillstånd vid påverkan över en viss nivå men kraven 
är olika formulerade för olika skydd. Vissa typer av verksamheter 
och åtgärder har undantag inskrivna i lagstiftningen, t.ex. har allmän 
väg och järnväg undantag från biotopskyddet och strandskyddet 
enligt 7 kap. 11 a § och 16 § 3 miljöbalken. 

Som huvudregel krävs att särskilda skäl föreligger för dispens och 
enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens bara ges om det är förenligt 
med förbudets eller föreskriftens syfte. Utredningen bedömer att det 
skulle gå att lägga in ytterligare dispensskäl till förmån för klimatet 
om det är förenligt med syftet. 

3.3.6 Kommunens tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 

Tillstånd till en vindkraftsanläggning får enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 
endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har 
tillstyrkt det. Bestämmelsen infördes 2009 för att säkerställa kom-
munernas fortsatta inflytande över planeringen av mark- och vatten 
när vindkraftsanläggningar blev tillståndspliktiga enligt miljöbalken 
och inte längre skulle prövas enligt PBL. Utformningen av den kom-
munala tillstyrkan har kritiserats. 

 
44 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 245 f. och del 2, s. 41 f. Prop. 2003/04:2, Förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön. Prop. 2009/10:184, Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. 
Prop. 2017/18:243, Vattenmiljö och vattenkraft. 
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Regeringen beslutade den 24 februari 2022 om lagrådsremissen 
Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft med förslag till 
regeländringar om kommunal tillstyrkan till vindkraft. Förslaget inne-
bär bl.a. att en projektör behöver ha kommunens medgivande för att 
en ansökan om tillstånd ska kunna prövas. Förslaget innebär även att 
kommunen blir skyldig att meddela och motivera sitt beslut inom 
viss tid. Efter fattat beslut kommer kommunen inte längre kunna 
ändra sig under en viss tid. Lagändringarna om kommunernas skyl-
dighet att på begäran besluta om ett ställningstagande och vad en 
sådan begäran ska innehålla föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
Ändringarna i fråga om det kommunala ställningstagandets betydelse 
i tillståndsprocessen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023. 

3.4 Tre olika verksamhetstyper 

Utredningen har studerat verksamhetstyperna vindkraft, elnät samt 
utvinning av metaller och mineral för att belysa vilka hinder som kan 
finnas för verksamheterna som underlag för förslagen och bedöm-
ningarna i kapitel 4. 

3.4.1 Vindkraft 

Enligt 3 kap. PBL ska alla kommuner ta fram en översiktsplan. Den 
är inte juridiskt bindande men visar hur kommunen avser använda 
mark- och vattenresurser och tillgodose riksintressen. Översikts-
planerna utgör därmed ett viktigt underlag vid beslut om vindkrafts-
anläggningar. 

I 21 kap. 13–14 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) anges 
trösklar för tillståndsplikt för vindkraft på land och till havs inom terri-
torialgränsen.45 Prövningen görs av miljöprövningsdelegationen vid 
länsstyrelsen eller av mark- och miljödomstol om det gäller verksam-
heter till havs inom territorialgränsen. Sådana vindkraftsanläggningar 
kräver också bygganmälan enligt 6 kap. 5 § 8 plan- och byggförord-
ningen (2011:338) och de får inte uppföras i strid med kommunernas 
detaljplaner. Vindkraftverk som inte är tillståndspliktiga omfattas av 
anmälningsplikt enligt 21 kap. 15 § miljöprövningsförordningen och 

 
45 För vindkraft till havs finns särskilda regler, se t.ex. Darpö, Jan m.fl. (2021). 



SOU 2022:21 Rättsligt utrymme att väga in klimat i miljöbalken 

135 

kräver bygglov enligt 6 kap. 2 § 2 plan- och byggförordningen om de 
inte är mycket små. Havsbaserad vindkraft inom Sveriges territorial-
gräns prövas enligt miljöbalken och utanför den gränsen sker pröv-
ningen enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Led-
ningarna från vindkraftsanläggningen kan också kräva nätkoncession 
för linje enligt ellagen (1997:857). 

Exempel på intressen som i många fall påverkas av vindkrafts-
anläggningar är totalförsvaret, rennäringen, natur- och kulturmiljön 
m.fl. områden av riksintresse, Natura 2000-områden, landskapsbild-
skydd, risk för fragmentering av landskapet samt artskydd eftersom 
både uppförande och drift av vindkraftsanläggningar ofta påverkar 
fåglar och fladdermöss. Vindkraftsanläggningar ger också normalt upp-
hov till buller, ljusfenomen inklusive skuggbildning samt sediment-
spridning, grumling och påverkan på fiskeribestånd vid havsbaserad 
vindkraft. 

Darpö m.fl.46 bedömer att det inte skulle ha någon större effekt 
om man gav ökad tyngd för vindkraftens klimatnytta i miljöbalken 
eftersom vindkraften ändå regelmässigt går före andra riksintressen 
som friluftsliv, kulturmiljö, naturvård m.m. i tillståndsprövningen. 
I stället är det som leder till avslag det kommunala vetot och när 
vindkraften kommer i konflikt med t.ex. totalförsvarets stoppområ-
den, artskyddet eller det folkrättsliga skyddet av renskötseln. 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har bedömt47 att det 
skulle kunna spela en viss roll i avvägningssituationer vid tillstånds-
prövning av vindkraft om klimatnytta lyftes fram i portalparagrafen 
1 kap. 1 § miljöbalken. De har dock svårt att se hur en sådan föränd-
ring i portalparagrafen skulle få någon egentlig betydelse när det 
kommer till situationer då vindkraftsetableringar ska prövas mot andra 
intressen eller lagregler som innebär att rättsligt utrymme för att göra 
den typen av avvägningar saknas. 

Intressenter48 har framfört en annan bild till utredningen och menar 
att det är mycket svårt att förutse om tillstånd till en vindkrafts-
anläggning kommer att ges eftersom det i praktiken är olika tolkningar 
och bedömningar som avgör. Det tyder enligt intressenterna på att 

 
46 Darpö, Jan m.fl. (2021) s. 17. 
47 Energimyndigheten och Naturvårdsverket, Analys av juridiska förutsättningar för en hållbar 
vindkraftsutbyggnad. Underlag till Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, 27 januari 
2021, s. 29–30. 
48 Vindkraftens klimatnytta (2020), s. 6 f. 



Rättsligt utrymme att väga in klimat i miljöbalken SOU 2022:21 

136 

det finns ett tolkningsutrymme gentemot andra intressen och att en 
avvägningsregel, se avsnitt 4.2, skulle kunna göra skillnad. 

Det meddelande49 från kommissionen som beskrivs i avsnitt 3.2.3 
anger att produktion av förnybar energi bör främjas i tillståndspröv-
ningen och ska anses ligga i det överordnade allmänintresset, vilket 
utredningen tolkar som att det ska vägas in vid prövning av dispens. 
Det framstår inte som att kommissionens syfte är att ändra fågel-
direktivet och livsmiljödirektivet och det återstår att se vad för väg-
ledning och rekommendationer kommissionen återkommer med till 
följd av meddelandet. 

I praxis har det bara i vissa fall uttryckts att vindkraftens fördelar 
ur klimat- och energisynpunkt vägts in. I t.ex. dom den 10 november 
2009 i mål nr M 5960-08, fann Miljööverdomstolen att det var värde-
fullt att den havsbaserade vindkraftsparken skulle bidra till minskade 
utsläpp av koldioxid och gav tillstånd. Domstolen hänvisade även till 
att 2 kap. 5 § miljöbalken särskilt framhåller betydelsen av hushåll-
ning med råvaror och energi och förordade förnybara energikällor. 
Vindkraftsparken väntades främst ge upphov till grumling, buller och 
begränsad påverkan på fiskarter. Mark- och miljööverdomstolen har 
också nämnt vikten av förnybar energi50, Sveriges klimatmål51, EU:s 
klimatmål52 samt vindkraftens bidrag till hållbar utveckling i enlighet 
med 1 kap. 1 § miljöbalken53 i några andra domar. 

3.4.2 Elnät 

För att bygga eller förstärka elnät krävs koncession som beviljas av 
Energimarknadsinspektionen. Utöver det krävs även andra tillstånd, 
dispenser och anmälningar som rör olika miljöintressen och männi-
skors hälsa. Det kan också krävas tillstånd för att bygga stationer 
som behövs i anslutning till elnäten (se kapitel 5 för en mer utförlig 
beskrivning av tillståndsprocessen för elnät). 

 
49 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
50 I dom den 8 december 2015 i mål nr M 6960-14 angav domstolen att förnybar energi är av 
starkt allmänintresse. 
51 Se t.ex. dom den 4 september 2019 i mål nr M 6860-17. 
52 Se t.ex. dom den 23 november 2011 i mål nr M 824-11 och dom den 14 oktober 2009 i mål 
nr M 10316-09. 
53 Se t.ex. dom den 1 november 2005 i mål nr M 2966-04 och domar från den 23 november 
2011 i mål nr 847-11, M 825-11 och M 824-11. 
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För elnät finns ofta alternativa lösningar och lokalisering och 
teknikval anpassas så att påverkan på omgivningen hålls på en nivå 
som gör att koncession kan ges. Det finns dock fall där det inte finns 
alternativ som undviker en mer omfattande påverkan. 

Exempel på intressen som kan påverkas av elnät är användning av 
jordbruksmark och produktionsskog, upplevd hälsa och oro på grund 
av elektriska fält, magnetfält, renskötsel, påverkan på natur- och kul-
turmiljö och andra riksintressen, Natura 2000-områden, landskaps-
bildskydd, risk för fragmentering av landskapet samt artskydd. 

Energimarknadsinspektionens prövning av nätkoncession omfat-
tar val av teknik mellan lik- eller växelström och luftledning eller 
markkabel samt lokalisering. Mark- och miljööverdomstolens dom 
den 12 november 2019 i mål nr M 1769-18 gällde nätkoncession för 
linje från en vindkraftspark till en anslutningspunkt. Vapstens sameby 
hävdade stor påverkan på rennäringen på grund av kumulativa effek-
ter eftersom det skulle byggas tre vindkraftsparker med tillhörande 
ledningar. Området hade även den högsta tätheten av örnrevir i 
Västerbottens län, hade generellt höga ornitologiska värden och in-
gick i en skoglig värdetrakt. Domstolen fann att nätkoncession för 
en luftledning inte kunde beviljas eftersom den valda lokaliseringen 
inte var lämplig och att luftledning inte utgjorde bästa möjliga teknik 
i området, framför allt med hänsyn till påverkan på rennäringen och 
naturmiljön, och att markkabel hade varit att föredra. 

Ett exempel på när koncession har beviljats av regeringen är be-
slut från den 16 september 2021, I2019/02517, om transmissionsnät 
på sträckan Nybro-Hemsjö. Energimarknadsinspektionen ansåg att 
det fanns risk för att ledningen skulle orsaka stora ingrepp i miljön 
och påverka bl.a. friluftsliv, områdets karaktär, natur- och kultur-
miljön samt utgöra en risk för fåglar och att Svenska kraftnät inte 
hade visat att luftledning var bästa möjliga teknik eller att lokaliser-
ingen var lämplig. Påverkan på omgivningen gällde bl.a. magnetfält 
där regeringen bedömde att kostnaden för delvis markförläggning av 
kabel i stället för luftledning inte motiverades av den minskning av 
omgivningspåverkan som det skulle ge. Luftledningen skulle också 
korsa fyra Natura 2000-områden. Regeringen fann att för tre av dem 
krävdes inget tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken men för det 
fjärde skulle påverkan bli så omfattande att det måste prövas enligt 
7 kap. 29 § miljöbalken, vilket kräver regeringens tillåtelse. Regeringen 
bedömde i beslut M2018/02967 att verksamheten var förenlig med 
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reglerna för Natura 2000-områden och lämnade sådant tillstånd. 
Regeringens beslut att bevilja koncession är för närvarande föremål 
för rättsprövning av Högsta Förvaltningsdomstolen.54 

För att klara klimatomställningen krävs inte bara nytt elnät utan 
även att befintligt nät kan förstärkas och underhållas. Det försvåras 
av att det kan uppkomma nya skyddsintressen som kan påverka möj-
ligheterna att underhålla nät. Mark- och miljööverdomstolens dom 
den 9 februari 2022 i mål nr M 11213-20 gällde utpekande av ett bio-
topskyddsområde som inkluderade ledningsgata för befintligt trans-
missionsnät. Svenska kraftnät yrkade att gränsen för biotopskydds-
området skulle justeras så att hela ledningsgatan med sidoområde var 
belägen utanför biotopskyddsområdet eftersom det skulle bli för-
bjudet att vidta vissa nödvändiga underhållsåtgärder för nätet och 
det var osäkert om dispens för arbete inom området skulle ges. Dom-
stolen ansåg att hela området hade sådana naturvärden som motive-
rar att ett biotopskyddsområde inrättas men att ett sådant skydd 
riskerar att försvåra användningen av en kraftledning i transmissions-
nätet. Med hänsyn till de höga naturvärdena inom sidoområdet och 
att dessa bör kunna bevaras även efter att farliga träd har åtgärdats 
bedömde domstolen att dessa fall kunde prövas inom ramen för en 
framtida dispensprövning och att det därför inte var motiverat att 
sidoområdet skulle utgå ur biotopskyddsområdet. 

Elnät berörs av det meddelande55 från kommissionen som beskrivs 
i avsnitt 3.2.3. Kommissionen nämner bara att elnät som behövs för 
överföring av el från anläggningar för produktion av förnybar energi 
bör främjas i tillståndsprövningen men det skulle eventuellt kunna 
komma att vidgas till även annat elnät om utvecklingen inom EU går 
mot att ge energidistribution större tyngd i prövningar. Kommissio-
nen anger att produktion av förnybar energi och elnät för överföring 
av sådan produktion ska anses ligga i det överordnade allmänintres-
set, vilket utredningen tolkar som att det ska vägas in vid prövning 
av dispens. I de fåtal ärenden avseende artskydd och elnät som prövats 
i svensk praxis framstår det dock som att det inte har varit frågan om 
en elledning är av allt överskuggande intresse som har varit avgörande 
för om koncession ska ges utan det har handlat om bevarandestatusen 
för olika arter. Kommissionens avsikt är dock troligen inte att ändra 

 
54 Målnummer 7130-21. 
55 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
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fågeldirektivet och livsmiljödirektivet och det är oklart hur stor skill-
nad meddelandet kommer att göra för prövningen av elnät. 

3.4.3 Utvinning av metaller och mineral 

I Sverige utgör mer än 99 procent av berggrunden s.k. markägar-
mineral som tillhör markägaren, som t.ex. kalksten och kvarts. Vid 
utvinning av sådan mineral upplåts marken av markägaren genom av-
tal och utvinningen regleras genom miljöbalken. Mineral som är indu-
striellt intressant kallas koncessionsmaterial och utvinningen regleras 
i minerallagen (1991:45). 

Enligt minerallagen krävs både undersökningstillstånd för prospek-
tering och koncession för bearbetning. De utfärdas av bergmästaren 
som leder Bergsstaten inom Sveriges geologiska undersökning. Dess-
utom krävs andra typer av tillstånd, framför allt enligt miljöbalken. 
Enligt 4 kap. 2 § 4 minerallagen ska vid ett ärende om koncession för 
en verksamhet som ska prövas även enligt miljöbalken eller andra 
lagar, 3 och 4 kap. miljöbalken bara tillämpas i den prövning som 
sker i koncessionsärendet. Enligt samma bestämmelse ska en speci-
fik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske 
enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken i koncessionsärenden. Enligt 8 kap. 
1 § minerallagen ska Bergsstaten samråda med berörd länsstyrelse 
om tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken. 

Bergsstaten kan hänskjuta ett ärende till regeringen enligt 8 kap. 
2 § 1 minerallagen om det bedöms vara av särskilt intresse ur allmän 
synpunkt, bl.a. om det gäller stora och kontroversiella ärenden.56 Som 
exempel beslutade regeringen i mars 2022 att bevilja bearbetnings-
koncession för området Kallak 1 och det var andra gången ärendet 
behandlades av regeringen57 eftersom det bl.a. rör världsarvet Laponia. 
Även om en bearbetningskoncession beviljas krävs tillstånd enligt 
miljöbalken och vid en sådan prövning kan det bli aktuellt att reger-
ingen prövar tillåtlighetsfrågan. 

Utvinning av metaller och mineral har ofta omfattande påverkan 
på andra intressen och människors hälsa. Intressen som påverkas är 
bl.a. renskötsel, natur- och kulturmiljön och olika typer av andra 
riksintressen, buller, artskydd, områdesskydd bl.a. Natura 2000-om-

 
56 Prop. 1988/89:92, Om ny minerallagstiftning m.m., s. 64. 
57 Regeringsbeslut, dnr N2017/04553, 22 mars 2022. 



Rättsligt utrymme att väga in klimat i miljöbalken SOU 2022:21 

140 

råde, landskapsbildskydd, risk för fragmentering av landskapet, grund-
vatten, dricksvatten, avfall, utsläpp till luft, transporter, buller, vibra-
tioner, luftsstötsvågor, stoft och damning. 

En faktor som skiljer utvinning av metaller och mineral från övriga 
verksamhetstyper är att den snabba tekniska utvecklingen gör att det 
snabbt kan förändras vilka metaller och mineral som kan anses vara 
kritiska för klimatomställningen och att utvinning anpassas efter lön-
samhet. Det innebär att bidraget till klimatomställningen är svårt att 
bedöma i tid och omfattning medan den negativa påverkan på omgiv-
ningen av en gruva delvis är permanent, oavsett om den kommer att 
vara i aktiv drift eller inte. 

Ett exempel på när tillstånd enligt miljöbalken har getts är dom 
den 29 april 2021 i mål nr M 2672-18 där mark- och miljödomstolen 
vid Umeå tingsrätt lämnade tillstånd till brytning av malm och grå-
berg i dagbrottet Liikavaara vid Aitikgruvan. Domstolen fann att 
nyttan för samhället av en relativt stor och stabil kopparproduktion 
i Sverige är stor och att det till viss del vägde upp de olägenheter och 
den negativa påverkan som verksamheten orsakade. Tillståndet om-
fattade bl.a. krav på försiktighetsåtgärder för rennäringen och dis-
penser meddelades för påverkan på flera arter. Villkoren angav att 
gränsvärden för buller, vibrationer och luftstötvågor inte fick över-
skridas. 

I dom den 30 april 2019 i mål nr M 10717-17 avslog Mark- och 
miljööverdomstolen överklagan om ansökan om tillstånd till bryt-
ning av kaolin m.m. Fyndigheten var utpekad som riksintresse och 
regeringen hade meddelat bearbetningskoncession. Mark- och miljö-
överdomstolen fann att tillstånd enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken inte 
kunde ges. Det ena skälet var osäkerheter kring påverkan på grund-
vattennivåerna inom ett Natura 2000-område. Det andra skälet var 
buller som verksamheten och transporter samt arbetet med att an-
lägga en bullervall mot Natura 2000-området skulle ge upphov till. 
Domstolen fann också att de artskyddsdispenser som bolaget ansökt 
om inte kunde ges samt att utsläpp av processavloppsvatten inte 
kunde tillåtas eftersom det bl.a. innehöll mer fosfor än vad miljö-
kvalitetsnormen för vattenområdet tillät och halloysit som kunde 
orsaka alltför stora olägenheter för olika arter. 
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4 Förslag och bedömningar 
om att främja bidrag till 
klimatomställningen 

I detta kapitel redovisar utredningen förslag och bedömningar om ut-
rymmet i miljöbalken skulle kunna utökas för att främja verksam-
heter som bidrar till klimatomställningen i följande ordning: 

1. förslag om en klimatanpassad platsvalsregel (avsnitt 4.1), 

2. bedömning av en ny avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken 
(avsnitt 4.2), 

3. förslag om vägledningar om samexistens med totalförsvarets in-
tressen (avsnitt 4.3), 

4. bedömning av att föra in klimat i 3 kap. miljöbalken (avsnitt 4.4), 

5. Bedömning av möjligheten att väga klimat mot miljökvalitets-
normer enligt 5 kap. miljöbalken samt skydd av områden och bio-
logisk mångfald enligt 7 och 8 kap. miljöbalken (avsnitt 4.5), 

6. bedömning av ett tillägg till regeringens tillåtlighetsprövning i 
17 kap. miljöbalken (avsnitt 4.6), och 

7.  andra sätt att främja bidrag till klimatomställningen (avsnitt 4.7). 
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4.1 En klimatanpassad platsvalsregel 

Utredningens förslag: Platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken 
ska ändras så att ändamålet med verksamheten eller åtgärden även 
ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan eller största bidrag 
till att minimera klimatförändringar när en plats ska väljas för en 
verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vatten-
område. 

De uppdrag till Naturvårdsverket om vägledningar utredningen 
föreslog i delbetänkandet ska kompletteras med en vägledning om 
en ändrad platsvalsregel. 

Skäl för utredningens förslag 

Utredningen redogör i kapitel 3 för vilket rättsligt utrymme som 
finns att väga in klimat i miljöbalken. Ett sätt att använda sig av det 
begränsade utrymmet i 2 kap. miljöbalken är att förtydliga klimat-
perspektivet i platsvalsregeln. Genom att en verksamhets eller åtgärds 
ändamål även ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan eller 
största bidrag till att minimera klimatförändringar redan vid valet av 
plats, kan en viss avvägning göras mellan människors hälsa och mil-
jön och verksamhetens eller åtgärdens klimatpåverkan eller bidrag 
till klimatomställningen. 

Att klimatförändringarna begränsas kommer i många fall att vara 
en förutsättning för människors hälsa, att miljökvalitetsnormer ska 
kunna uppfyllas, arter och naturområden bevaras m.m. Sådana skydds-
intressen är dock reglerade i lagstiftningen och tillämpningen av miljö-
balken innebär en avvägning mot dem om klimat ska ges en större 
tyngd i prövningen. Utredningens utgångspunkt är att all påverkan på 
klimatet är negativ och att begreppet klimatpåverkan avser utsläpp av 
växthusgaser och därpå följande skadliga effekter. Med största bidrag 
till att minimera klimatförändringar avses att verksamheter och åtgärder 
som bidrar till klimatomställningen kan genomföras där förutsättning-
arna är bäst, t.ex. att en vindkraftsanläggning får byggas där vindförhål-
landena är bättre än på en annan plats. Ändringen av platsvalsregeln 
bör genomföras samtidigt med de ändringar som utredningen föreslog 
i delbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och fram-
tiden (SOU 2021:21), framför allt att miljöbalkens portalparagraf i 
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1 kap. 1 § ska omfatta klimat och förtydligandet av klimatperspek-
tivet i beslutsunderlagen enligt 6 kap. 35 och 43 §§ miljöbalken. För-
slagen från delbetänkandet kommer enligt utredningens uppfattning 
att leda till att hänsyn tas till en verksamhets eller åtgärds klimatpåver-
kan vid valet av plats för verksamheten eller åtgärden, men klimat-
perspektivet behöver enligt utredningens uppfattning även förtydligas 
i platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken. Det bör uttryckligen framgå 
av bestämmelsen att platsen för en verksamhet eller åtgärd ska väljas 
så att ändamålet med verksamheten eller åtgärden även ska kunna upp-
nås med minsta möjliga klimatpåverkan eller största möjliga bidrag 
till att minimera klimatförändringar. Detta gäller inte minst för verk-
samheter och åtgärder som bidrar till klimatomställningen. På så sätt 
införs klimatperspektivet på ett genomgripande sätt i 2 kap. miljö-
balken. 

Ett förtydligande av platsvalsregeln bidrar även till att stärka för-
slaget om transportvillkor, se avsnitt 8.3. 

Valet av plats är av central betydelse 

Platsvalet har stor betydelse för vilka miljöstörningar som upp-
kommer och därför har platsvalsregeln fått en central plats i 2 kap. 
6 § miljöbalken.1 Enligt första stycket ska det för en verksamhet eller 
åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats 
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. I andra 
stycket finns ramar för tillämpningen av hushållningsbestämmel-
serna i 3 och 4 kap. miljöbalken och i tredje stycket regleras vad som 
gäller vid prövning av tillstånd eller dispens enligt miljöbalken när en 
detaljplan eller områdesbestämmelser har antagits enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 

Det finns även andra bestämmelser i miljöbalken som påverkar 
valet av plats, t.ex. krav i fråga om skyddsåtgärder och försiktighets-
mått enligt 2 kap. 3 §,2 vissa miljökvalitetsnormer enligt 5 kap., om-
rådesskydd i 7 kap. som kan hindra att en plats får tas i anspråk, och 
vissa regler i artskyddsförordningen (2007:845)3. Enligt 16 kap. 4 § 

 
1 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 1, s. 218 f. 
2 Se t.ex. MÖD 2008:25. 
3 Se t.ex. MÖD 2014:47. 
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miljöbalken hindras även valet av viss plats för stora vindkraftsanlägg-
ningar om kommunen väljer att inte tillstyrka ett tillstånd. 

Platsvalsregeln gäller för både nya och befintliga verksamheter 
och åtgärder men har mot bakgrund av den rimlighetsavvägning som 
ska göras enligt 2 kap. 7 § miljöbalken en mer framträdande roll vid 
prövning av nya verksamheter.4 Den gäller även för verksamheter 
och åtgärder med begränsad varaktighet.5 

En plats av flera ska väljas 

Enligt 6 kap. 35 § andra punkten miljöbalken ska en miljökonsekvens-
beskrivning innehålla uppgifter om alternativa lösningar för verk-
samheten eller åtgärden.6 För att platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken 
ska vara uppfylld krävs uppgifter om alternativa platser med en moti-
vering till den valda lokaliseringen. Platsvalsregeln har därför ett 
direkt samband med vad som ska redovisas i en specifik miljökonse-
kvensbeskrivning. Vidare får länsstyrelsen enligt 17 § fjärde punkten 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) kräva en redovisning av 
alternativa sätt att nå samma syfte, under förutsättning att länsstyrel-
sen under samrådet har begärt att miljökonsekvensbeskrivningen ska 
innehålla en sådan redovisning. Med det avses andra möjliga alter-
nativ till den planerade verksamheten, t.ex. andra möjligheter att 
utvinna energi eller att välja en annan typ av kommunikationsmedel.7 

Av förarbetena8 framgår att miljökonsekvensbeskrivningar spelar 
en avgörande roll i processen att avgöra om lokaliseringskraven är 
uppfyllda genom att de ska, om det är möjligt, innehålla en redovis-
ning av alternativa platser samt en motivering till varför den önskade 
platsen har valts. Alternativen ska redovisas så att beslutsunderlaget 
medger att alternativet kan behandlas och prövas jämställt med sök-
andens huvudförslag, dvs. där det är praktiskt möjligt som första- 
och andrahandsyrkanden från sökanden.9 Det är tillståndsmyndig-

 
4 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 218 f. 
5 Prop. 2005/06:182, Miljöbalkens sanktionssystem, m.m., s. 124. 
6 Enligt 6 kap. 11 § 2 miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning i en strategisk miljö-
bedömning innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd. Alternativ som är sämre 
ur miljösynpunkt och inte har andra påtagliga fördelar bör sällan kunna anses vara rimliga, se 
Bengtsson, Bertil m.fl. (2022) om 6 kap. 11 §. 
7 Se Bengtsson, Bertil m.fl. (2022) om 6 kap. 35 §. 
8 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 220 och prop. 2016/17:200, Miljöbedömningar, s. 205. 
9 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 292. 
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heten som avgör om sökanden får underlåta att redovisa alternativ. 
Om sökanden vägrar att komplettera och redovisa alternativ trots 
att realistiska sådana sannolikt kan finnas bör konsekvensen bli att 
ansökan anses så bristfällig att den ska avvisas eller om det är möjligt 
att ta upp ansökan till prövning, att ansökan avslås därför att plats-
valsregeln inte är uppfylld.10 

Platsvalsregeln och verksamheter med platsspecifika förutsättningar 

I den initiala analys11 utredningen gjorde av en avvägningsregel i del-
betänkandet konstaterades att en sådan regel framför allt kan för-
väntas få betydelse för verksamheter som kräver särskilda platsspeci-
fika förutsättningar av exempelvis geografisk, fysikalisk, geologisk 
eller meteorologisk art och som medför omfattande lokala olägen-
heter. 

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska alltså den plats väljas som är 
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Det finns 
enligt förarbetena till platsvalsregeln12 inte skäl att göra undantag från 
den principen i och för sig trots att en verksamhet i praktiken inte 
kan lokaliseras till någon annan plats på grund av att en viss natur-
resurs ska utnyttjas, t.ex. en grustillgång, en skog eller en forssträcka. 
Möjligheten till alternativa lokaliseringar är dock naturligtvis av be-
tydelse vid bedömningen av om en plats kan godtas. Det framgår näm-
ligen av förarbetena gällande innehållet i miljökonsekvensbeskriv-
ningar13 att alternativa lokaliseringar inte behöver anges om det på 
grund av verksamhetens specifika karaktär inte finns annan lämplig 
plats, t.ex. om ansökan avser en speciell fyndighet på en viss plats. 
Det är tillståndsmyndigheten som avgör om sökanden får underlåta 
att redovisa alternativ, dock efter att sökanden förklarat varför alter-
nativ inte kan redovisas, och det saknas författningsstöd för att gene-
rellt utesluta en bedömning av möjliga alternativa platser. 

I t.ex. MÖD 2008:24 konstaterade Miljööverdomstolen att lokali-
seringen av själva gruvan var given och att det var de olika delarna i 

 
10 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 63. Se t.ex. NJA 2009 s. 321 där det förelåg hinder mot att pröva 
en tillståndsansökan eftersom miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyllt kravet på en redo-
visning av alternativa utformningar. 
11 SOU 2021:21, s. 192. 
12 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 219. 
13 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 290. 
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anläggningen såsom processverk med industriområde, sandmagasin, 
processvattenmagasin och gråbergsupplag som kunde bli föremål för 
en jämförelse mellan olika lokaliseringsalternativ. Däremot fann Mark- 
och miljööverdomstolen i dom den 29 juli 2020 i mål nr M 12383-18 
gällande en nyetablering av en bergtäkt att det inte var visat att den 
föreslagna lokaliseringen var lämplig och avslog ansökan. Domstolen 
bedömde i det målet att det fanns andra alternativa lokaliseringar 
som inte föreföll orealistiska och eftersom det saknades utredning i 
denna del ansågs det inte vara möjligt att göra en närmare avvägning 
mellan olika alternativ. 

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet avgör alltså 
tillståndsmyndigheten om redovisningen av alternativ och den valda 
platsen kan godtas. 

Platsvalsregeln och transporter 

Även transporter som är följdföretag enligt 16 kap. 7 § miljöbalken 
omfattas av den bedömning som ska göras enligt platsvalsregeln, se 
avsnitt 4.1. I MÖD 2003:30 konstaterade Miljööverdomstolen att en 
allsidig bedömning ska göras av den föreslagna platsens lämplighet 
vid lokaliseringsprövningen varvid bl.a. transporternas inverkan på 
omgivningen ska beaktas. Domstolen fann att konsekvenserna av en 
olycka på en genomfartsled med intilliggande storstadsbebyggelse 
och nedgångar till tunnelbanan kunde bli mycket allvarliga. Antalet 
transporter som den utökade verksamheten skulle ge upphov till med-
förde att bolagets ansökan inte kunde godtas. 

Miljööverdomstolen fann i MÖD 2007:30 att med hänsyn till 
omfattningen av en täktverksamhet och beroende på vilka vägar som 
skulle användas kunde transporterna till och från täkten komma att 
medföra betydande störningar för de boende inom närområdet i 
form av främst buller och avgaser. Enligt domstolen gick det inte att 
av den utredning som fanns i målet avgöra om täktverksamheten på 
grund av störningarna från transporterna var tillåtlig med hänsyn till 
platsvalsregeln. Prövningen av tillståndsansökan behövde utvidgas 
och fördjupas vad avsåg transporterna med sikte på frågor om lokali-
seringen kunde godtas med hänsyn till transporternas inverkan på 
omgivningarna och om begränsningar av transporterna såvitt t.ex. 
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gäller vägar, veckodagar och tid på dygnet behövdes. Även andra trans-
portfrågor kunde behöva regleras i villkor. 

Se även Mark- och miljööverdomstolens dom den 14 januari 2022 
i mål nr M 13523-19 där det i en ännu inte avslutad åtgärdsvalsstudie 
inte fanns tillräckligt konkreta förslag på genomförbara trafiksäker-
hetshöjande åtgärder som gjorde det möjligt att överblicka dessa 
åtgärders betydelse för tillåtligheten. Domstolen fann att det vid pröv-
ningen av bolagets ansökan därför inte gick att avgöra om verksam-
hetens lokalisering var lämplig utifrån kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken. 

I Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 april 2018 i mål nr 
M 10855-15 fann Mark- och miljööverdomstolen att en allmän väg 
inte var lämplig för de transporter som den ansökta verksamheten 
skulle komma att medföra. Enligt Trafikverket skulle trafiksäkerheten 
förbättras i jämförelse med dagens situation om de av Trafikverket 
föreslagna åtgärderna genomfördes. Under förutsättning att dessa 
åtgärder genomfördes av Trafikverket och att den tunga trafiken om-
dirigerades utgjorde de transporter som den ansökta verksamheten 
skulle ge upphov till inte hinder för att ge tillstånd. 

Vid den bedömning som görs av platsvalsregeln när det gäller följd-
företag i form av transporter är det transporternas lokala påverkan 
på omgivningen som beaktas. Utredningen har inte kunnat finna några 
avgöranden där verksamhetens negativa klimatpåverkan genom t.ex. 
långväga transporter har vägts in. 

Förslagen i delbetänkandet stärker en ändrad platsvalsregel 

Valet av plats kan ha stor betydelse för vilken klimatpåverkan en verk-
samhet ger upphov till i form av utsläpp av växthusgaser. Som exem-
pel kan nämnas en täkt som ska frakta material och som placeras 
långt bort från den plats dit leverans ska ske för att minska lokal miljö-
påverkan i form av t.ex. buller och utsläpp till luft vilket genererar 
längre transporter och mer växthusgasutsläpp. Platsvalet kan dock 
även vara avgörande för verksamheter som bidrar till klimatomställ-
ningen på olika sätt, t.ex. behöver anläggningar för koldioxidavskilj-
ning placeras i anslutning till den verksamhet som ska avskilja koldi-
oxid och vindkraftsanläggningar där det blåser. 
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Det saknas praxis14 om platsens betydelse ur klimatsynpunkt. Som 
redovisas i avsnitt 3.4.1 finns det vissa avgöranden där vindkraftens 
fördelar ur klimat- och energisynpunkt uttryckligen vägts in men 
generellt har det inte gjorts i praxis. 

Utredningen föreslog i sitt delbetänkande15 att det ska framgå av 
miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § att det är en förutsättning för en hållbar 
utveckling att människans påverkan på klimatet minimeras och att 
balken ska tillämpas så att klimatförändringar minimeras. Enligt för-
arbetena16 ska samtliga bestämmelser i miljöbalken tillämpas på ett 
sådant sätt att balkens mål och syften bäst tillgodoses vilket enligt 
utredningens uppfattning innebär att det redan ska beaktas i valet av 
plats att ändamålet ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan 
eller största bidrag till att minimera klimatförändringar om ändringen 
av miljöbalkens mål genomförs. 

Det är dock inte tydligt om och hur hänsyn kommer att tas till 
en verksamhet eller åtgärd som bidrar till klimatomställningen. Verk-
samheter eller åtgärder som är viktiga för klimatomställningen bidrar 
ofta indirekt till att klimatförändringar minimeras och kan utgöra för-
utsättningar för att uppfylla miljöbalkens mål. 

Utredningen anser att både verksamheters eller åtgärders klimat-
påverkan och bidrag till klimatomställningen ska ingå i intresseavväg-
ningen i platsvalsregeln. Tillsammans med den föreslagna ändringen 
av miljöbalkens mål tydliggör en ändrad platsvalsregel att även en 
verksamhets eller åtgärds bidrag till att minimera klimatförändring-
arna ska beaktas. En plats där ändamålet inte kan uppnås är inte lämp-
lig enligt platsvalsregeln redan i dag och för verksamheter som in-
direkt bidrar till klimatomställningen kan ändamålet i vissa fall avgränsa 
vilka platser som är lämpliga. 

Även när det gäller en verksamhets klimatpåverkan föreslog ut-
redningen i delbetänkandet17 att 6 kap. 35 och 43 §§ miljöbalken 
skulle förtydligas så att verksamhetsutövaren ska redovisa de åtgär-
der som planeras för att minimera en verksamhets eller åtgärds ut-
släpp av växthusgaser i en miljökonsekvensbeskrivning som sedan 
ska bedömas i bl.a. tillståndsprövningen enligt de nya föreslagna 
bestämmelserna i 22 kap. 1 f och 25 h §§ miljöbalken. De tidigare 
föreslagna bestämmelserna tillsammans med den nu föreslagna änd-

 
14 Se dock Mark- och miljööverdomstolens dom den 3 maj 2016 i mål nr M 6229-15. 
15 SOU 2021:21, s. 137 f. 
16 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 8. 
17 SOU 2021:21, s 174 f. 
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ringen av platsvalsregeln medför att tillståndsmyndigheten får ett 
underlag för att göra en sammanvägd bedömning av om ändamålet 
kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljö som även tar hänsyn till verksamhetens klimatpåverkan 
eller bidrag till att minimera klimatförändringarna. 

Utredningens föreslagna ändringar av 1 kap. 1 §, 6 kap. 35 och 
43 §§ samt de nya 22 kap. 1 f och 25 h §§ miljöbalken är förtydligan-
den av vad som redan gäller och sådant som krävs enligt EU-rätten 
men som inte har tillämpas i tillräcklig utsträckning.18 En ändrad plats-
valsregel kan ytterligare stärka och komplettera de tidigare förslagen 
och tillsammans tydliggör dessa förslag att en sammantagen bedöm-
ning ska göras av en verksamhets eller åtgärds intrång och olägenhet 
för människors hälsa och miljö, klimatpåverkan eller bidrag till att 
minimera klimatförändringarna. 

Förhållandet mellan människors hälsa och miljön och klimat 

Eftersom platsvalsregeln gäller generellt för all verksamhet och alla 
åtgärder som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet, går 
det inte att peka ut särskilda åtgärds- eller verksamhetstyper utan det 
är endast inom det begränsade rättsliga utrymme som finns för 
avvägning till förmån för klimatet i 2 kap. miljöbalken som redovisas 
i avsnitt 3.3.1 som bedömningen kan göras. 

Om det finns olika alternativ att uppnå ändamålet med en verk-
samhet eller åtgärd ska man enligt gällande lydelse av platsvalsregeln 
välja den lokalisering som medför minsta intrång och olägenhet från 
miljösynpunkt. Utredningen föreslår att ändamålet med en verksam-
het eller åtgärd även ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan 
eller största bidrag till att minimera klimatförändringar. I många fall 
kommer den plats som medför minsta intrång och olägenhet från 
miljösynpunkt också att vara den plats som även ger minsta klimat-
påverkan eller största bidrag till att minimera klimatförändringar. 
I andra fall kan en plats vara den bästa ur klimatsynpunkt samtidigt 
som den är sämre ur miljösynpunkt, t.ex. när en täktverksamhet 
placeras närmare leverans för att undvika långa klimatpåverkande 
transporter och därmed orsakar större lokala miljöproblem. 

 
18 SOU 2021:21, s. 139 f. och s. 176–177. 
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Vid en tillståndsprövning ska prövningsmyndigheten göra en 
sammanvägd bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. 
Den motivering till varför den önskade platsen har valts som verk-
samhetsutövaren redovisar i sin miljökonsekvensbeskrivning har en 
viktig roll i processen att avgöra om lokaliseringskraven är upp-
fyllda.19 När verksamhetsutövaren motiverar vilka skäl som gör att 
en plats har valts ur klimatsynpunkt, har prövningsmyndigheten att 
bedöma platsens lämplighet i sig samt i jämförelse med de alternativa 
platserna om det finns sådana. 

Det ställs hårda krav på lokaliseringen redan i dag och det är inte 
meningen att nu aktuellt förslag ska innebära att det ställs ännu 
hårdare krav som gör att ingen plats är lämplig om det finns en kon-
flikt mellan klimatintresset och lokala miljöintressen. Det är i stället 
det rättsliga utrymmet för att göra avvägningar till förmån för kli-
matet som ska utnyttjas, vilket i vissa fall skulle kunna medföra att 
en plats som annars inte hade ansetts lämplig skulle kunna anses 
lämplig av hänsyn till klimatet. Den sammantagna bedömningen i 
det enskilda fallet med beaktande av aktuella bestämmelser avgör 
vilket intresse som väger tyngst. Dessutom ska en rimlighetsavväg-
ning alltid göras enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. 

Komplettering av uppdrag om vägledningar 

Utredningen föreslog i sitt delbetänkande20 att Naturvårdsverket ska 
få i uppdrag att utforma de vägledningar som behövs för bedömningen 
av verksamheters eller åtgärders utsläpp av växthusgaser vid till-
ståndsprövning och tillsyn. Det finns även behov av vägledning om 
de avvägningar som ska göras enligt en klimatanpassad platsvalsregel 
vilken enligt utredningen bör tas fram tillsammans med förslagen från 
delbetänkandet. Uppdraget om vägledningar i delbetänkandet behöver 
därför kompletteras med vägledning om ändringen i platsvalsregeln. 

 
19 Jfr prop. 1997/98:45, del 1, s. 220 och prop. 2016/17:200, s. 205. 
20 SOU 2021:21, s. 194 f. 



SOU 2022:21 Förslag och bedömningar om att främja bidrag till klimatomställningen 

151 

4.2 En ny avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken 

Utredningens bedömning: En avvägningsregel skulle kunna in-
föras genom en ny bestämmelse i 2 kap. 7 a § miljöbalken som 
anger att särskild hänsyn ska tas till om en tillståndspliktig verk-
samhet eller åtgärd på ett väsentligt sätt bidrar till det långsiktiga 
tidsatta utsläppsmål som avses i 3 § klimatlagen (2017:720) vid 
avvägning mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön 
i tillståndsprövningen. 

Om en avvägningsregel införs bör det anges i en förordning 
vilka verksamheter eller åtgärder som omfattas. 

Utredningen förordar dock inte en avvägningsregel eftersom 
de positiva effekterna bedöms bli mycket små och inte uppväga 
de negativa konsekvenserna. 

Skäl för utredningens bedömning 

Syftet med en avvägningsregel 

En ny avvägningsregel skulle utformas för att vissa verksamheter 
som normalt inte skulle få tillstånd i en del fall ändå skulle kunna få 
det. Beroende på utformning skulle en sådan regel även kunna använ-
das för att tillåta mer generösa villkor i tillstånd än vad som annars 
skulle ha varit fallet. 

Det följer inte miljöbalkens huvudsakliga systematik att utgå från 
en verksamhets syfte, men utredningen bedömer att det inte heller 
strider mot systematiken eftersom den redan återfinns i bl.a. 2 kap. 
9 § miljöbalken. Den bestämmelsen avser dock bara vissa verksam-
heter eller åtgärder av särskild vikt som kräver regeringens tillåtelse. 

Utredningen har övervägt flera sätt att utforma en avvägnings-
regel och beskriver i detta avsnitt den regel som framstår som mest 
genomförbar. Det finns dock olika hinder för, och möjliga negativa 
konsekvenser av, en sådan avvägningsregel. Det övergripande syftet 
med en avvägningsregel vore ett ökat bidrag till klimatomställningen. 
Ett sådant bidrag kan främst skapas på två sätt i prövningen där det 
ena är att fler verksamheter som bidrar till klimatomställningen får 
tillstånd och det andra är att det går snabbare. För många verksam-
hetstyper är inte det främsta hindret att de inte får tillstånd utan att 
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det tar för lång tid att få det. Utredningens samlade bedömning är 
att en avvägningsregel skulle leda till få fall där verksamheter får 
tillstånd som annars inte skulle ha fått det. Samtidigt skulle en sådan 
regel sannolikt leda till att prövningen tar längre tid i de allra flesta 
fall där den tillämpas. 

Utredningen ser inte att en avvägningsregel kan motiveras med 
att den t.ex. skulle minska verksamhetsutövarens kostnader för 
miljökrav och skyddsåtgärder mer än vad som blir resultatet av rim-
lighetsavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken eftersom kostnadsminsk-
ningarna i sig inte bidrar till klimatomställningen. 

Behov av en avvägningsregel för olika verksamhetstyper 

I avsnitt 3.4 redogör utredningen för utvecklingen av praxis för verk-
samhetstyperna vindkraft, elnät och utvinning av metaller och mine-
ral eftersom sådana verksamheter skulle kunna vara aktuella för en 
avvägningsregel. 

För vindkraft och utvinning av metaller och mineral vore det 
främst viktigt att öka möjligheterna att få tillstånd för att dessa verk-
samheter i högre grad ska bidra till klimatomställningen. Utredning-
ens uppfattning är att en avvägningsregel inte skulle ge någon större 
effekt för dessa verksamhetstyper att få tillstånd så länge inte lag-
stiftningen kring andra skyddsintressen ändras. För vindkraften kan 
man också konstatera att det oftast finns alternativa lokaliseringar 
och att det även med en avvägningsregel skulle bli fråga om en be-
dömning av hur stor skillnad i produktion som skulle motivera större 
skada och intrång på en viss lokalisering. Den bedömningen skulle 
behöva göras i varje enskilt fall och en högre grad av skada eller in-
trång vore fortfarande bara möjligt att acceptera för de skyddsintres-
sen som det går att avväga mot. 

För elnät beviljas oftast koncession så för sådan verksamhet är det 
främst behovet av att tillståndsprocessen ska gå snabbare som står i 
förgrunden. Det är alltså kraven för utformningen av ledningar och 
hur snabbt de kan byggas som skulle kunna främjas av att klimat-
intresset gavs större tyngd. Tillståndsprocessen skulle eventuellt kunna 
snabbas på om bidraget till klimatomställningen inte bara vägs in i 
tillåtlighetsbedömningen utan också vid utformningen av villkor i 
miljötillstånd eller motsvarande enligt annan lagstiftning. Den tids-
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vinst som det skulle kunna leda till för klimatomställningen bör dock 
vara mer än marginell för att motivera en avvägningsregel och en 
avvägningsregel bör främst bedömas ur det perspektivet. 

Gemensamt för de tre verksamhetstyperna är att de ofta orsakar 
intrång, skada eller olägenhet på skyddsintressen som behandlas i 
andra kapitel i miljöbalken än i 2 kap. När det gäller 2 kap. och skydd 
för människors hälsa och miljön innebär redan utredningens förslag 
från delbetänkandet att prövningsmyndigheten kan väga in klimat-
intresset i den mån det finns ett rättsligt utrymme för avvägning. Det 
finns alltså inget behov av en särskild avvägningsregel i 2 kap. för 
sådana situationer, vilket utvecklas i avsnitt 4.7. En avvägningsregel 
i 2 kap. miljöbalken skulle därför få mycket begränsad effekt på både 
möjligheterna att få tillstånd och för att korta tidsåtgången för pröv-
ningen, tvärtom skulle en sådan regel riskera att förlänga tidsåtgången. 

När det gäller skyddsintressen som behandlas i andra kapitel har 
utredningen kommit fram till att det inte är en lämplig lösning att 
införa olika bestämmelser i 3–5 och 7–8 kap. miljöbalken. Skälen för 
detta skiljer sig åt för respektive kapitel men bedömningen är att det 
rättsliga utrymmet för att ge klimat större tyngd i relation till de 
skyddsintressen som regleras i dessa kapitel är mycket begränsat, se 
avsnitt 3.3. När det gäller lämpligheten av att införa avvägningsregler 
inom ramen för det rättsliga utrymme som finns redovisas utred-
ningens bedömningar avseende 3 kap. och dess markpolitiska bestäm-
melser i avsnitt 4.3 och 4.4. och avseende 5 och 7–8 kap. miljöbalken 
och de skyddsintressen som regleras där i avsnitt 4.5. 

Skyddsintressen enligt andra bestämmelser i miljöbalken 

Om påverkan från en verksamhetstyp rör starka skyddsintressen som 
det finns lite utrymme att avväga mot, kan inte en avvägningsregel i 
2 kap. miljöbalken göra att utrymmet blir större eftersom tillåtlig-
heten även måste bedömas enligt de bestämmelser där skyddsintres-
sena regleras. 

Det kan konstateras att de fall där ansökningar för vindkraft, elnät 
och utvinning av metaller och mineral har fått avslag normalt har 
berott på att prövningsmyndigheten bedömt att verksamheten skulle 
ha alltför stor negativ påverkan på skyddsintressen med stark ställ-
ning och som regleras i andra kapitel i miljöbalken än enbart i 2 kap. 
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Sådana intressen kan vara reglerade på nationell nivå som totalförsvars-
verksamhet eller på EU-nivå som artskyddet och en avvägningsregel 
i 2 kap. miljöbalken skulle inte göra någon skillnad i avvägningen mot 
dem. Om det inte finns några alternativa lösningar och det rättsliga ut-
rymmet är litet på grund av att kraven för aktuella skyddsintressen 
inte är uppfyllda, bedömer utredningen att en avvägningsregel inte 
skulle göra någon skillnad. 

Dessutom visar utredningens analys i kapitel 3 att anledningarna 
till att en verksamhet inte får tillstånd i dag nästan alltid beror på andra 
motstående intressen än som enbart regleras i 2 kap miljöbalken. 
Även om det finns utrymme att låta klimatintresset väga tyngre i en 
avvägning mot människors hälsa och miljön enligt de allmänna hän-
synreglerna, måste alltså även andra typer av intresseavvägningar göras 
och hinder undanröjas för andra skyddsintressen, t.ex. markpolitiska 
avvägningsregler i 3 kap. miljöbalken (se avsnitt 4.4) och genomförande 
av EU-rätten (se avsnitt 4.5). 

Effekt av en avvägningsregel 

De möjliga effekterna av en avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken beror 
alltså på hur stort utrymme det finns att ge en verksamhets bidrag till 
klimatomställningen större tyngd gentemot andra intressen som inte 
regleras enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Det finns frågor 
kring hur stor effekt en avvägningsregel skulle få och hur stor skill-
nad den skulle göra för klimatomställningen, om skillnaden motiverar 
de ökade intrång och olägenheter för människors hälsa och andra 
miljöintressen som den skulle leda till samt hur en sådan regel skulle 
påverka bl.a. tidsåtgången och förutsebarheten i tillståndsprövningen. 

I en underlagsrapport21 till utredningen bedömer professor Maria 
Pettersson att de problem som lyfts fram av gruvindustrin om att till-
ståndsprocessen är tidskrävande och oförutsägbar snarast skulle för-
värras av en avvägningsregel, eftersom den med nödvändighet inne-
bär ytterligare bedömningar. Det som ofta efterfrågas av industrin 
är, förutom minskad tidsutdräkt, ökad visshet avseende både inne-
håll och utfall av prövningen. Pettersson konstaterar att för att snabba 
på processen skulle en ny avvägningsregel inte per automatik inne-
bära minskad tidsutdräkt utan kanske rentav motsatsen. 

 
21 Pettersson, Maria (2021). 
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Utredningens slutsats 

En avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken skulle knappast göra någon 
skillnad utan det är lagstiftningen kring andra skyddsintressen som 
i så fall behöver ändras. Varken den politiska eller rättsliga utveck-
lingen ser dock ut att gå åt det hållet. Som exempel har det kommu-
nala vetot nyligen utretts och föreslås bli kvar om än modifierat, det 
finns ingen inriktning om att försvaga totalförsvarets stoppområden 
och som redogörs för i avsnitt 3.3.3 ser den rättsliga utvecklingen ut 
att gå mot ett starkare skydd för renskötseln. 

När det gäller skyddsintressen som regleras i EU-rätten beskrivs 
i avsnitt 3.2.3 hur det meddelande22 från Europeiska kommissionen 
(nedan kommissionen) som presenterades i mars 2022 kan visa på en 
utveckling mot att åtminstone ge större utrymme för att ge dispens från 
förbuden mot påverkan på andra intressen till vissa verksamhetstyper 
som är viktiga för energi- och klimatomställningen framöver. Med-
delandet gäller bara produktion av förnybar el och elnät kopplade till 
sådan produktion men inriktningen skulle eventuellt kunna vidgas 
till fler verksamhetstyper framöver. Det finns dock inget i meddelan-
det som anger att EU:s lagstiftning om skyddsintressena ska försvagas. 

Sammantaget ser utredningen inte att det vore i linje med den all-
männa strävan om att förkorta prövningsprocessen att lägga förslag 
som riskerar att förlänga den genom att den skulle kräva fler och 
komplexa bedömningar. Utredningens uppfattning är därför att det 
vore till större nytta med fortsatt arbete för förkortade och mer effek-
tiva prövningsprocesser, vilket för närvarande utreds av Miljöprövnings-
utredningen (M 2020:06) och Utredningen om en hållbar försörjning 
av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01) och drivs 
genom ett flertal andra initiativ, se avsnitt 4.7. 

4.2.1 Avgränsningar av en avvägningsregel 

Kriterier för vilka verksamhetstyper som skulle omfattas 

Om en avvägningsregel ändå ska införas är utredningens uppfattning 
att den bör inriktas på verksamheter som möjliggör den omställning 
av samhället som krävs för att Sveriges mål om nettonollutsläpp senast 

 
22 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
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2045 med negativa utsläpp därefter ska kunna nås. Om klimatmålen 
ska kunna nås, både i Sverige och globalt, behöver de verksamheter 
som möjliggör omställningen komma till stånd så snabbt som möj-
ligt. I utredningsdirektiven beskrivs det som verksamheter som bidrar 
med klimatnytta. Ordet klimatnytta indikerar dock att det handlar 
om verksamheter som är bra för klimatet vilket bör förbehållas verk-
samheter som sänker halten av växthusgaser i atmosfären, t.ex. genom 
infångning och lagring av koldioxid. Utredningen föredrar att i stället 
kalla de som skulle kunna omfattas av en avvägningsregel för nyckel-
verksamheter för klimatomställningen. 

Det finns olika sätt att utforma generella kriterier för vilka verk-
samheter som bidrar till klimatomställningen och utredningen har 
studerat några exempel. Ett exempel är EU:s taxonomi23 som har 
tagits fram för att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljö-
mässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificerings-
system. För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som 
miljömässigt hållbar inom taxonomin ska den bidra väsentligt till ett 
eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för 
något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom håll-
barhet. Vad som utgör ”väsentligt bidrag” och ”betydande skada” spe-
cificeras för olika typer av verksamheter. Taxonomin är binär så en 
verksamhet är antingen miljömässigt hållbar eller inte. 

Den typen av generella kriterier som används i taxonomin är dock 
alltför övergripande för en avvägningsregel om den ska vara tillämp-
bar i tillståndsprövning enligt miljöbalken. Det skulle leda till orimliga 
krav på kompetens och resurser om en sådan regel skulle tillämpas 
alltför brett. Utredningen anser därför att det skulle behöva anges 
vilka verksamhetstyper som skulle omfattas av en avvägningsregel om 
en sådan skulle införas. Att tydligt ange vilka verksamhetstyper som 
omfattas bidrar också till rättssäkerhet. Klimatmålen är inte heller 
generellt överordnat övriga miljömål och det är viktigt att tydligt av-
gränsa i vilka fall klimatmålen kan ges visst företräde framför andra 
miljöintressen och människors hälsa. Som beskrivs i det följande finns 
det dock stora svårigheter med att skapa kriterier eller en lista för 
vilka verksamheter som bör omfattas. 

 
23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrät-
tande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 
2019/2088. För vart och ett av EU:s sex miljömål ska en delegerad akt tas fram som specificerar 
hur olika typer av verksamheter ska bedömas enligt taxonomins kriterier. 
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Utredningen bedömer att en avvägningsregel skulle behöva av-
gränsas till att gälla större tillståndspliktiga verksamheter, enligt miljö-
balken eller sektorslagstiftning, för att minska de negativa effekterna 
för tillämpningen. Utredningen ser också att de verksamhetstyper som 
skulle kunna vara hjälpta av en avvägningsregel är sådana som har 
platsspecifika behov eftersom det främst är sådana som skulle kunna 
vara hjälpta av en avvägningsregel. De som utgör nyckelverksam-
heter kan också delas in i sådana som 

• i sig innebär en väsentlig minskning av växthusgasutsläppen, som 
är i linje med målet att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast 2045 
och negativa utsläpp därefter, i jämförelse med nuvarande verk-
samhet av detta slag, 

• möjliggör att annan verksamhet kan ske med mindre utsläpp av 
växthusgaser. 

Exempel på verksamhetstyper som skulle kunna omfattas av en av-
vägningsregel är: 

• Ej förbränningsbaserad produktion av förnybar el. 

• Elnät på högre spänningsnivåer. 

• Infrastruktur för klimatneutrala elektrobränslen. 

• Anläggningar för koldioxidinfångning, koldioxidtransport och kol-
dioxidlagring och koldioxidanvändning med långsiktig kolbind-
ningseffekt. 

• Utvinning av klimatomställningskritiska metaller och mineral. 

Vilka som utgör nyckelverksamheter kommer dock att ändras över 
tid för att följa den tekniska utvecklingen. Det gör det viktigt att lag-
stiftningen kan ändras på ett flexibelt sätt för att inte fördröja utveck-
lingen men samtidigt behövs en tydlig reglering för tillämpningen. 
Om en avvägningsregel skulle införas förordar utredningen därför 
att kriterier eller en lista för vilka som skulle omfattas anges i en för-
ordning. 

Den mer precisa avgränsningen av vilka delar av sådana verksam-
hetstyper som ska omfattas är en teknisk uppgift som skulle behöva 
utredas närmare av ansvariga myndigheter. Som exempel behövs det 
stationer m.m. utöver själva elnäten och för elektrobränslen väntar 
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sig utredningen att det främst är infrastruktur för överföring av 
sådana som har behov av en avvägningsregel. Vilka delar av sådan 
infrastruktur som skulle behöva omfattas är en gränsdragningsfråga. 
Sådana avgränsningar skulle också behöva ta hänsyn till befintliga 
indelningar i lagstiftning och på annat sätt. Det skulle också behöva 
utarbetas trösklar för vilka verksamheter inom varje typ som borde 
omfattas av avvägningsregeln. Dessa trösklar skulle behöva utformas 
utifrån kriterier som är så tydliga som möjligt men som ger möjlighet 
att följa den tekniska utvecklingen. 

Produktion av icke-förbränningsbaserad förnybar el 

Det finns flera olika tekniker för produktion av icke-förbrännings-
baserad förnybar el. I dag är det främst vindkraft, solkraft, vattenkraft 
och vågkraft som är de största teknikerna. Produktion av förnybar 
el kan antas utgöra ett viktigt bidrag till klimatomställningen om de 
utgör alternativ till fossil el. Utredningen bedömer dock att det i nu-
läget främst är vindkraften som kan antas ha behov av en avvägnings-
regel för att kunna få tillstånd i fler fall. För vattenkraften pågår en 
särskild översyn enligt förordningen (1998:1388) om vattenverk-
samheter. 

Infrastruktur för avskiljning, transport och lagring eller användning 
av koldioxid 

Avskiljning, transport och lagring av fossil koldioxid (Carbon 
capture and storage, CCS) eller av koldioxid med biogent ursprung 
(bio-CCS) bidrar till klimatomställningen eftersom den tekniken gör 
att utsläppen aldrig når atmosfären. En annan teknik under utveck-
ling är avskiljning och användning av koldioxid (Carbon capture and 
utilization, CCU) men dess bidrag till klimatomställningen beror på 
hur koldioxiden används och om koldioxiden har biogent eller fossilt 
ursprung. Om infångad koldioxid används till att t.ex. framställa 
elektrobränslen kan den ersätta bl.a. nyutvunnen naturgas men kol-
dioxiden släpps ut igen när elektrobränslet används. Om den infångade 
koldioxiden är av biogent ursprung kan klimatvinsten i ett livscykel-
perspektiv ändå bli betydande. När det gäller CCU är utredningens 
uppfattning att endast långsiktig kolinlagring genom användning i 
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material och CCU baserad på biogen koldioxid är lämplig för en 
avvägningsregel. 

Elnät på högre spänningsnivåer 

I dag beviljas de flesta ansökningar om linjekoncession men ledtiderna 
för att bygga nya elnät är för långa för att klara de behov som klimat-
omställningen innebär. Det innebär att det inte främst finns behov 
av en ny avvägningsregel för tillåtligheten för elnät och att en sådan 
regel inte heller kan väntas få någon större effekt i det avseendet (se 
avsnitt 3.4). Syftet vore därför i stället att underlätta hur och var el-
nät på högre spänningsnivåer ska byggas eller förstärkas eftersom de 
ofta påverkar olika skyddsintressen när prövningen enligt 2 kap. miljö-
balken görs. De delarna av nätkoncessionsbeslutet motsvarar vill-
koren i ett tillstånd enligt miljöbalken men saknar motsvarande rätts-
kraft. 

Infrastruktur för elektrobränslen 

Elektrobränslen är t.ex. elektrometanol, elektrometan, elektrodiesel 
och vätgas. Inte minst förväntas vätgas, producerad genom elektro-
lys, få mycket stor betydelse för klimatomställningen. Det sker en 
snabb teknisk utveckling på elektrobränsleområdet och utredningen 
bedömer att det behövs en samlad översyn av regelverket.24 Det står 
dock redan klart att expansionen av elektrobränslena kommer att 
kräva en infrastruktur av ledningar och bidraget till klimatomställ-
ningen av de bränslen som ska transporteras borde kunna vägas in i 
tillståndsprövningen på motsvarande sätt som görs för elledningar. 
Framställningen av elektrobränslen är dock mycket energiintensiv och, 
liksom för andra möjliga nyckelverksamheter, kan både det i ett system-
perspektiv och vilken typ av energi som används påverka bedöm-
ningen av verksamhetens bidrag till klimatomställningen. 

 
24 Ett arbete som har inletts genom bl.a. Energimyndigheten (2021c). 
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Utvinning av klimatomställningskritiska metaller och mineral 

Det finns ingen tydlig definition av vilka metaller och mineral som 
är kritiska för klimatomställningen. Utredningen om en hållbar för-
sörjning av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01) har 
i uppdrag att analysera och föreslå förändringar av prövningsproces-
ser och regelverk så att bättre hänsyn kan tas både till ett projekts 
lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, t.ex. minskad global 
klimatpåverkan. EU har en lista25 över metaller och mineral som an-
ses kritiska för försörjningstrygghet och hållbarhet. Den senaste 
versionen av listan omfattar 30 råvaror. 

Efterfrågan på alla metaller och mineral väntas öka till 2050. Vilka 
metaller och mineral som kommer att vara kritiska för klimatomställ-
ningen kommer dock att vara föränderligt beroende på vilka metaller 
den tekniska utvecklingen kräver, utvecklingen av behoven i andra delar 
av världen samt möjligheterna till både återvinning och substitution. 

Underlagsrapport från Chalmers tekniska högskola och Profu 

Chalmers tekniska högskola och Profu har i en underlagsrapport26 
till utredningen analyserat vilka verksamheter som skulle kunna om-
fattas av en avvägningsregel. De konstaterar att behovet av att klimat-
nyttan av en verksamhet ska kunna vägas in i en tillståndsprövning 
som gäller lokal miljöpåverkan är uppenbar men ser svårigheter med 
vilka kriterier som ska tillämpas. I rapporten understryks vikten av 
ett systemperspektiv i den pågående omställningen, samt riskerna 
och utmaningarna med att specifikt peka ut ett antal nyckelverksam-
heter som bör gynnas i tillståndsprövningar. 

Rapporten27 utgår från verksamheter som potentiellt kan bidra till 
Sveriges klimatomställning och inkluderar verksamheter som kan bidra 
till att andra verksamheter som kan bidra till omställningen kommer 
till stånd. Det konstateras att det finns svårigheter med att kvanti-
fiera och bedöma potentialen för olika verksamheters bidrag till klimat-
målen. Beroende på antaganden, systemgräns m.m. får man också olika 
svar på om en teknik eller åtgärd är hållbar eller inte. 

 
25 Europeiska kommissionen, Resiliens för råvaror av avgörande betydelse: Att staka ut vägen 
mot ökad trygghet och hållbarhet, COM(2020) 474 final, 3 september 2020. 
26 Johnsson, Filip m.fl. (2022a). 
27 Johnsson, Filip m.fl. (2022a), s. 5 och 8. 
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Ett av problemen med att lista verksamheter eller tekniker är 
enligt rapporten28 att det samtidigt riskerar att utesluta andra poten-
tiellt viktiga verksamheter och åtgärder vilket rapportförfattarna anser 
mindre lämpligt. Det innebär också risk för att förbise samverkans-
lösningar eller sektorskoppling mellan olika tekniker och sektorer. 
Utifrån ett systemperspektiv är det svårt och starkt förenklat att be-
trakta en teknik som en isolerad företeelse eller komponent. Dess 
värde, i termer av klimatnytta eller problembild är i stor utsträckning 
ett resultat av det system inom vilket tekniken verkar. Behovet och 
nyttan med vissa tekniker är villkorad av hur andra tekniker utvecklas 
över tid, hur de presterar eller underpresterar. 

I rapporten29 föreslås i stället att utgå från ett begränsat antal stra-
tegiska nyckelfunktioner i form av tekniker eller verksamheter som 
är kritiska för att bidra till en effektiv klimatomställning och för att 
uppnå Sveriges nationella klimatmål. I vissa fall är det ingen skarp 
gränsdragning mellan de olika grupperna och den utgår så långt som 
möjligt från teknikneutralitet. I rapporten föreslås följande nyckel-
funktioner: 

• Elförsörjning. 

• Stödtjänster och leveranssäkerhet. 

• Negativa utsläpp – avskiljning, transport och lagring av koldioxid 
av biogent ursprung (bio-CCS), samt på sikt direktinfångning av 
koldioxid från atmosfären (Direct Air Capture, DAC). 

• Tekniker för sektorer där det är synnerligen svårt att reducera 
växthusgasutsläppen samt sådana som bidrar till ökad cirkularitet 
i samhället. 

I rapporten ges exempel på kriterier för varje funktion, t.ex. bör ett 
kriterium för stödtjänster vara att de ska bidra till viss överkapacitet 
och därigenom flexibilitet och för bio-CCS kan ett kriterium vara 
att negativa utsläpp inte ska vara verksamhetens huvudfunktion. Med 
det sistnämnda avses att det ska vara t.ex. efterfrågan på pappers-
massa eller förnybart producerad fjärrvärme som ska avgöra hur 
mycket biomassa som förbränns i en verksamhet och inte ersättnings-
nivån för bio-CCS. I rapporten konstateras att för att beakta system-

 
28 Johnsson, Filip m.fl. (2022a), s. 9–10. 
29 Johnsson, Filip m.fl. (2022a), s. 23. 



Förslag och bedömningar om att främja bidrag till klimatomställningen SOU 2022:21 

162 

perspektivet skulle kriterierna för att avgöra vilka tekniker som vid 
en given tid ska anses utgöra en nyckelfunktion behöva avgöras i den 
enskilda prövningen.30 Utredningens uppfattning är dock att en sådan 
konstruktion skulle ställa orimliga krav på prövningsmyndigheterna 
i tillämpningen eftersom det skulle innebära mycket komplexa be-
dömningar, vilket rapporten beskriver. 

Rapportförfattarna31 pekar också på att de största anledningarna 
till avslag vid tillståndsprövningar beror på starka intressen som för-
svarets stoppområden, artskydd enligt EU-rätten eller det kommu-
nala vetot. De menar därför att en viktig fråga att ställa sig är vad en 
ny avvägningsregel skulle få för genomslag i praktiken beaktat alla 
de utmaningar som finns med att peka ut ett antal nyckelverksam-
heter vars potentiella klimatnytta, i vissa specifika fall, ska kunna vägas 
mot andra miljö- och samhällsmål. 

Vilka som inte bör omfattas av en avvägningsregel 

Verksamhetstyper som kan ha betydelse för klimatomställningen men 
som på olika grunder inte bör omfattas av en avvägningsregel är t.ex. 
produktion av biodrivmedel, biobränslen samt förbränningsbaserad 
el- och värmeproduktion eftersom sådana verksamheter kan lokali-
seras till lämpliga platser och inte bör ha svårigheter att få tillstånd. 
Detsamma gäller tillverkning av produkter som i och för sig är cen-
trala för att klimatmålen ska nås, som t.ex. fordonsbatterier, men där 
utredningen inte väntar sig att fabrikerna kommer att vara i behov 
av avvägningsregeln för att få tillstånd. Det skulle också föra alltför 
långt och riskera att leda till otydliga gränsdragningar om prövnings-
myndigheterna ska avgöra vilka produkter som är centrala för att 
klimatmålen ska nås. 

Omfattas bör inte heller enskilda verksamheter som delvis minskar 
sina utsläpp eller som tillverkar produkter som inte är centrala för 
att nå klimatmålen även om de produceras med lägre utsläpp än mot-
svarande produkt från en annan tillverkare eller tillverkas med lägre 
utsläpp än tidigare. Däremot skulle sådana verksamheter för att minska 
sina utsläpp kunna använda sig av verksamhetstyper som skulle om-
fattas av en avvägningsregel och gynnas på det sättet. Exempelvis 

 
30 Johnsson, Filip m.fl. (2022a), s. 27, 29 och 34. 
31 Johnsson, Filip m.fl. (2022a), s. 12. 
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skulle en tillverkare av något basmaterial kunna använda sig av CCS, 
som skulle omfattas av en avvägningsregel, och på så sätt gynnas av 
regeln även om verksamheten i sin helhet inte skulle omfattas av 
avvägningsregeln. 

Utredningen menar att det skulle leda till alltför komplexa be-
dömningar för prövningsmyndigheterna att t.ex. jämföra olika pro-
dukters livscykelutsläpp eller att avgöra hur stora utsläppsminskningar 
vid en verksamhet en ansökan behöver innebära för att den ska anses 
bidra i tillräcklig mån till Sveriges klimatmål för att omfattas av av-
vägningsregeln. Jämförelserna skulle för att bli rättvisande t.ex. ofta 
kräva insamling av stora mängder data från flera länder. 

En alltför vid avvägningsregel skulle ställa orimliga krav på kom-
petens i tillämpningen och en otydlig avgränsning skulle minska för-
utsebarheten i prövningen. Det kan försvåra och fördröja prövnings-
processen, vilket går stick i stäv med strävan efter att modernisera 
och snabba upp prövningsprocessen, även om det skulle kunna finnas 
fall där en längre prövningsprocess är acceptabel om den resulterar i 
att tillstånd ges i stället för att ansökan avslås. 

Presumtion om bidrag till klimatmålen 

Utredningen ska enligt direktiven se över all relevant lagstiftning för 
att bidra till att Sveriges klimatmål kan nås. Effekterna av utsläpp av 
växthusgaser är dock globala. Sverige har anslutit sig till Parisavtalet32 
som bl.a. innehåller ett temperaturmål som innebär att ökningen av 
den globala medeltemperaturen ska hållas långt under 2 grader över 
förindustriell nivå, samt göra ansträngningar för att begränsa tempe-
raturökningen till 1,5 grader över förindustriell nivå. Det svenska 
klimatmålet Begränsad klimatpåverkan har preciserats i enlighet med 
Parisavtalets temperaturmål och de svenska etappmålen till 2030 och 
2040 samt målet om nettonollutsläpp senast 2045 med negativa ut-
släpp därefter representerar vad riksdagen har beslutat utgör vad som 
åligger Sverige för att uppfylla sin del av åtagandet under Paris-
avtalet.33 

Om en ny avvägningsregel kunde främja svenska nyckelverksam-
heter och nyckelåtgärder för klimatomställningen skulle en sådan 

 
32 Prop. 2016/17:16, Godkännande av klimatavtalet från Paris. 
33 Se utredningens delbetänkande för en mer utförlig beskrivning av klimatmålen, SOU 2021:21, 
s. 53 och 78–84. 
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kunna bidra till att Sveriges klimatmål kan nås. En del av det verk-
samheterna producerar kommer dock att användas utomlands och 
inte räknas av mot Sveriges klimatmål, t.ex. förnybar el. För avgräns-
ningen av vilka verksamheter som skulle omfattas av en avvägnings-
regel vore det en alltför komplex uppgift att skilja på var det som 
produceras kommer att användas och oavsett var det blir bidrar det 
till klimatomställningen och att minska den globala klimatpåverkan. 

En annan faktor är att det kan vara svårt att avgöra hur stort 
bidraget från t.ex. en enskild elledning är. För tillämpningen skulle 
en presumtion om att elnät bidrar till att nå Sveriges klimatmål tro-
ligen behöva begränsas till elnät över en viss spänningsnivå även om 
de lägre spänningsnivåerna också behövs för t.ex. laddning av elbilar, 
solkraft m.m. Utredningens uppfattning är också att det inte är möj-
ligt för en prövningsmyndighet att bedöma hur effekter i andra länder 
skulle påverkas av om en avvägningsregel tillämpas eller inte. 

Om en avvägningsregel skulle införas borde avgränsningen av verk-
samhetstyper därför utgå från en presumtion om att de som omfattas 
av regeln bidrar till att Sveriges klimatmål kan nås. En sådan presum-
tion kan också hjälpa till att avgränsa vilka som bör omfattas av en 
avvägningsregel. 

I den enskilda prövningen skulle det dock ändå krävas en bedöm-
ning av i vilken utsträckning verksamheten i fråga bidrar till klimat-
omställningen eftersom det rimligen kommer att påverka hur stora 
miljö- och hälsokostnader som kan accepteras för att verksamheten 
ska få komma till stånd. Att göra den avvägningen innebär en kom-
plex bedömning som sannolikt skulle ställa högre krav på olika parter 
i prövningen och kunna göra utfallet mer oförutsebart samt proces-
sen längre och dyrare. 

Gränsdragning mellan tillstånd, villkor och tillsyn 

En gränsdragningsfråga är om avvägningsregeln bara skulle tillämpas 
för att öka möjligheterna för att få tillstånd eller om den även skulle 
kunna användas för att få mildare villkor och i tillsynen. För de flesta 
verksamhetstyper som vore aktuella att omfattas av en avvägnings-
regel vore möjligheten att få tillstånd viktig ur klimatsynpunkt. För 
andra skulle det i stället vara mildare villkor som eftersträvas men 
det är svårt att skilja ut vilka sådana villkor som skulle motiveras av 
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klimatskäl och vilka som främst skulle göra det t.ex. billigare att 
genomföra ett projekt. 

I en del fall skulle en avvägningsregel kunna användas för att väga 
klimatintresset mot andra intressen även i tillsynen. Om tillsyns-
myndigheterna skulle tillämpa en avvägningsregel innebär det dock 
en vidare krets av tillämpare och på andra nivåer än om den bara ska 
tillämpas av tillståndsmyndigheterna. En annan gränsdragningsfråga 
är om det i sådana fall bara är tillsynen av vissa verksamhetstyper och 
åtgärder som uppfyller kriterierna för en avvägningsregel som ska 
omfattas eller om tillämpningen även ska omfatta anmälningsplik-
tiga verksamheter och övrig tillsyn. 

Hur en avvägningsregel skulle kunna påverka tillsynen illustreras 
av Mark- och miljööverdomstolens dom den 3 maj 2016 i mål nr 
M 6229-15 där domstolen i ett tillsynsärende fann att buller, med 
skyddsåtgärder, fick accepteras eftersom det var av stor vikt att en 
återvinningsstation placerades nära bebyggelse för att nå målen för 
återvinning av förpackningar. Avvägningsregeln skulle skapa ett tyd-
ligt lagstöd för den typen av bedömningar. Utredningen bedömer dock 
att det skulle ge en alltför bred tillämpning och att utredningens för-
slag i delbetänkandet om bl.a. ändring av 1 kap. 1 § miljöbalken samt 
förslaget om en klimatanpassad platsvalsregel i avsnitt 4.1 ger till-
räckligt stöd för den sortens bedömningar. En avvägningsregel skulle 
därmed främst kunna användas för att öka möjligheterna för tillstånds-
pliktiga verksamheter att få tillstånd. 

4.2.2 Systematiken i 2 kap. miljöbalken 

Om en avvägningsregel skulle införas förordar utredningen att den 
placeras som en egen bestämmelse i form av en 2 kap. 7 a § miljö-
balken tillsammans med en lista i förordning över vilka nyckelfunk-
tioner eller verksamhetstyper som bör omfattas. 

Den rimlighetsavvägning som ska göras enligt 2 kap. 7 § första 
stycket miljöbalken är mellan nyttan av de skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått som krävs enligt hänsynsreglerna och platsvalsregeln 
i samma kapitel mot kostnaderna för sådana åtgärder. Det är en annan 
bedömning än den som avses med den nya avvägningsregeln, som 
i stället syftar till att väga bidraget till klimatomställningen mot män-
niskors hälsa och andra miljöintressen. En fördel med att lägga klimat-
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avvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken vore att bedömningarna görs 
samtidigt och skapar en helhet. En nackdel är att skillnaden mellan de 
två avvägningarna kan bli otydlig. 

Avvägningen enligt 2 kap. 7 § gäller alla verksamheter och åtgär-
der som omfattas av miljöbalken eller av sektorslagstiftning som 
hänvisar till bestämmelsen medan en avvägningsregel bara skulle röra 
några specifika verksamhetstyper. Dessutom gäller rimlighetsavväg-
ningen i 2 kap. 7 § miljöbalken de allmänna hänsynsreglerna och 
endast första stycket i platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken. Enligt 
andra stycket i platsvalsregeln ska även hushållningsbestämmelserna 
i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas vid valet av plats och då sker av-
vägningarna enligt dessa kapitel parallellt med avvägningen enligt första 
stycket i platsvalsregeln. Ytterligare en parallell bedömning ska göras 
enligt tredje stycket i platsvalsregeln eftersom tillstånd eller dispens 
inte får ges i strid med detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt 
PBL. Om klimat ska kunna ges större tyngd i en avvägning mot 
markpolitiska intressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken är det därför 
lämpligare att införa en ny bestämmelse där, se avsnitt 4.4. 

Bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken ska visserligen ligga till grund 
för prövning enligt miljöbalken men det finns alltså flera skydds-
bestämmelser i andra kapitel i miljöbalken som gäller tillsammans med 
de allmänna hänsynsreglerna och en verksamhet eller åtgärd måste 
vara förenlig med alla tillämpliga bestämmelser. 

Det är inte heller givet att 2 kap. miljöbalken kommer att vara 
tillämpligt i tillståndsprövningen av alla nyckelverksamheter för klimat-
omställningen och det kan därför behövas motsvarande bestämmel-
ser i sektorslagstiftning som t.ex. ellagen (1997:857) eller mineral-
lagen (1991:45). Det kan också tillkomma nya lagar framöver som för 
elektrobränslen där t.ex. den väntade kraftiga utbyggnaden av vätgas 
kan kräva ett nytt regelverk som en avvägningsregel skulle behöva 
ingå i. 

Förhållandet till 2 kap. 9 § miljöbalken 

Bestämmelsen i 2 kap. 9 § miljöbalken ger regeringen möjlighet att 
tillåta en verksamhet eller åtgärd även om den kan befaras föranleda 
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa 
eller miljön. Enligt 2 kap. 10 § miljöbalken får regeringen även under 
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vissa omständigheter tillåta en verksamhet eller åtgärd som har så 
stor negativ påverkan att den inte kan tillåtas enligt 2 kap. 9 § miljö-
balken. En tänkt avvägningsregel skulle dock relatera till det even-
tuella utrymme som finns mellan en tillståndsprövning av en pröv-
ningsmyndighet och regeringsprövningen i 2 kap. 9 § miljöbalken och 
analysen i detta avsnitt förhåller sig därför till den bestämmelsen. 

Bedömningen enligt 2 kap. 9 § miljöbalken som utgår från om 
skadan eller olägenheten kan bli av väsentlig betydelse, ska utgå från 
situationen att försiktighetsmått vidtagits i enlighet med andra bestäm-
melser i miljöbalken som t.ex. hänsynsreglerna och platsvalsregeln i 
2 kap. 3–6 §§ inom ramen för vad som inte är orimligt att kräva enligt 
2 kap. 7 §. Om den skada eller olägenhet som skulle kunna uppstå 
trots dessa försiktighetsmått är oacceptabel, kan regeringen i enlig-
het med 2 kap. 9 § miljöbalken ändå tillåta verksamheten om det 
finns särskilda skäl.34 

Enligt förarbetena35 innebär kravet på väsentlig betydelse att risken 
för skada eller olägenhet är tillräcklig men den får inte vara försum-
bar och måste kunna förutses med viss sannolikhet. Det är verksam-
hetens eller åtgärdens sammanlagda olägenheter som ska beaktas och 
inte bara den del som prövas vid det aktuella tillfället. Under vissa 
förhållanden behöver inte påverkan från den aktuella verksamheten 
eller åtgärden vara särskilt stor. I ett hårt belastat eller särskilt käns-
ligt område kan det räcka med en ringa grad av påverkan för att 
verksamheten eller åtgärden inte ska vara tillåten. Skadenivåerna har 
också absolut innebörd, vilket innebär att bedömningen av vilken 
skada som får accepteras inte påverkas av verksamhetens betydelse. 

I förarbetena36 anges att regeringen har det bästa underlaget för 
att avgöra vad som är särskilda skäl genom att avväga olika allmänna 
och enskilda intressen mot varandra. Olägenheterna får då sättas i 
relation till verksamhetens samhällsnytta men det ska kunna visas att 
verksamheten medför fördelar som från allmän och enskild synpunkt 
klart överväger olägenheterna. I förarbetena nämns t.ex. anläggningar 
för behandling av farligt avfall och vissa kommunikationsanlägg-
ningar av stor betydelse för infrastrukturen. Även regeringen är dock 
bunden av övriga bestämmelser i miljöbalken som skydden för arter, 

 
34 Se Bengtsson, Bertil m.fl. (2022), kommentar till 2 kap. 9 §. 
35 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 26–27. 
36 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 27. 
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livsmiljöer, miljökvalitetsnormer m.m. och reglerna för undantag från 
dem. 

Möjligheten att tillåta en verksamhet eller åtgärd trots att den 
riskerar att orsaka annars oacceptabla störningar är alltså förbehållen 
regeringen men en avvägningsregel skulle ge även prövningsmyndig-
heterna möjlighet att tillåta verksamheter och åtgärder som annars 
inte skulle ha fått tillstånd. 

En avvägningsregel skulle gälla verksamheters och åtgärders på-
verkan som inte är av tillräcklig betydelse för att tas upp av reger-
ingen men som skulle orsaka för stor påverkan på miljö och hälsa för 
att få tillstånd. Utredningen bedömer att det sannolikt är ett mycket 
begränsat utrymme eftersom det som normalt hindrar tillåtlighet är 
andra starka skyddsintressen som t.ex. artskyddet eller totalförsva-
rets intressen. 

4.2.3 Förslag om reglering 

En ny 2 kap. 7 a § miljöbalken skulle kunna ha följande lydelse 

Vid prövning av en verksamhet eller åtgärd som på ett väsentligt sätt 
bidrar till det långsiktiga tidssatta utsläppsmål som avses i 3 § klimat-
lagen (2017:720) ska särskild hänsyn tas till det bidraget jämfört med 
den påverkan på människors hälsa eller miljön som verksamheten eller 
åtgärden kan orsaka. 

4.3 Vägledningar om samexistens med 
totalförsvarets intressen 

Utredningens förslag: Försvarsmaktens uppdrag i regleringsbrevet 
för 2022 ska kompletteras med ett fristående uppdrag om att ta 
fram vägledningar om hur verksamheter som bidrar till klimat-
omställningen kan samexistera med försvarets verksamheter utan 
att påtagligt motverka totalförsvarets intressen eller orsaka påtag-
lig skada på områden som är av riksintresse på grund av att de be-
hövs för totalförsvarets anläggningar enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. 

Med anledning av pågående uppdrag till Försvarsmakten över-
lämnar utredningen frågan till regeringen om vem som ska ta fram 
sådana vägledningar och i vilken form det ska ske. 
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Skäl för utredningens förslag 

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken eller linjekoncession en-
ligt ellagen innebär ofta långdragna prövningsprocesser. Ju mer som 
kan klaras ut i ett tidigt skede desto snabbare kan prövningsproces-
sen gå. 

Totalförsvarets intressen har olika karaktär i olika geografiska 
områden och det behövs lösningar för hur dessa intressen i så stor 
utsträckning som möjligt kan samexistera med verksamheter som 
bidrar till klimatomställningen, t.ex. vad gäller elnät och vindkrafts-
anläggningar. Utredningen ser mycket positivt på den utveckling 
som skett när det gäller Försvarsmaktens åtaganden att lämna tidiga 
preliminära yttranden och att myndigheten fått flera relevanta upp-
drag i regleringsbreven. Det återstår dock flera områden där tidiga 
besked och större tydlighet behövs om vad som kan göras för att 
tillgodose totalförsvarets intressen. 

Verksamhetsutövare behöver tidigt få vägledning om när och hur 
en planerad verksamhet kan orsaka påtaglig skada på totalförsvarets 
intressen och hur en eventuell konflikt skulle kunna lösas. Med så-
dan vägledning skulle en verksamhetsutövare kunna göra de juster-
ingar av ansökan som behövs för att inte försvaret ska motsätta sig 
verksamheten. Vidare behöver det utredas om det går att sätta tids-
gränser för när besked ska lämnas i syfte att undvika osäkra och lång-
dragna processer. Dessutom behöver dialogen mellan Försvarsmakten 
och sökanden tydliggöras ytterligare. Det kan t.ex. handla om möj-
liga samarbeten mellan försvaret och vindkraftsintressenter för att 
hitta lösningar som kan göra att en verksamhet kan bedrivas utan att 
orsaka påtaglig skada på försvarsintresset. 

Försvaret har en särställning i miljöbalken 

Försvarets särställning i miljöbalken yttrar sig framför allt i 2 kap. 
7 §, 3 kap. 10 § och 21 kap. 7 §. 

Enligt rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven 
i 2–5 §§ och 6 § första stycket i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn 
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört 
med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en total-
försvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, 
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ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. Av för-
arbetena37 framgår att om en verksamhet eller åtgärd har betydelse 
för totalförsvaret ska detta tillmätas betydelse vid avvägningen avse-
ende vilka krav som kan ställas på att olägenheterna från verksam-
heten eller med anledning av åtgärden begränsas, kraven får alltså 
inte ställas så högt att de mål som fastställts av statsmakterna för 
totalförsvaret äventyras. 

Det finns även s.k. markpolitiska avvägningsregler i 3 kap. miljö-
balken. I bestämmelserna anges vilka allmänna intressen som särskilt 
ska beaktas vid avvägningar enligt 3 kap. miljöbalken för att en god 
hushållning med mark- och vattenområden ska uppnås.38 Enligt 
3 kap. 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för 
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn 
till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushåll-
ning. Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret 
ska enligt 3 kap. 9 § miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgär-
der som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden 
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Om ett område är av 
riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska enligt 3 kap. 10 § miljö-
balken företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt 
främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska 
miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för 
totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. 

Frågor som rör försvaret är enligt förarbetena39 allmänt av sådan 
natur att de kräver ett ställningstagande från regeringen. Sådana 
ärenden ska därför alltid prövas av regeringen och inte i någon del 
prövas av mark- och miljödomstolen. Detta regleras i 21 kap. 7 § andra 
stycket andra meningen miljöbalken som anger att domstolen alltid 
med eget yttrande ska överlämna ärendet till regeringen för prövning 
om det är fråga om en statlig myndighets beslut som rör Försvars-
makten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets 
radioanstalt. 

 
37 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 25. 
38 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 28. 
39 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 235. 
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Enligt 2 kap. 4 § 3 ellagen ska regeringen även pröva en sådan 
fråga om nätkoncession som har betydelse för försvaret, om Försvars-
makten har begärt att regeringen ska pröva frågan och regeringen 
beslutar att förbehålla sig prövningen. 

Försvarets intresse behöver tydliggöras i tillståndsprövningar enligt 
miljöbalken och prövningar av linjekoncessioner enligt ellagen 

Vid ett antal prövningar enligt miljöbalken ska hushållningsbestäm-
melserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas på bedömningen av val 
av plats om det innebär en ändrad användning av mark- eller vatten-
områden. I 3 kap. 10 § miljöbalken anges att totalförsvarets intresse 
ska ges företräde framför en annan markanvändning, vid avvägning 
mellan oförenliga riksintressen, om ett område eller en del av det be-
hövs för en anläggning för totalförsvaret. Enligt förarbetena40 avses 
områden som måste få disponeras om den fastlagda försvarsgraden för 
landet ska kunna upprätthållas. Förarbetena41 till 21 kap. 7 § miljöbalken 
anger att frågor som rör försvaret regelmässigt är av riksintresse. 
Samtidigt har Försvarsmakten beslutat om såväl riksintresseanspråk 
för riksintressen enligt 3 kap. 9 § miljöbalken som riksintressen och 
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.42 

Det saknas vägledning i förarbetena43 till miljöbalken om i vilka fall 
en fråga rör försvaret. Mer vägledning finns i förarbetena44 till den 
genom miljöbalken upphävda lagen (1987:12) om hushållning med 
naturresurser m.m. där följande framgår. Försvarets företrädare bör 
ges möjlighet att på ett tidigt stadium delta i den fysiska planeringen 
och försvarets markbehov och omgivningskrav bör vägas in i planer-
ingen på ett med andra samhällsintressen jämbördigt sätt. Vid beslut 
om markens och vattnets användning är det nödvändigt att stor hän-
syn tas till allmänna intressen som hänger samman med samhällsbyg-
gandet i vid mening, med industriproduktionen, med energiförsörj-
ningen och med totalförsvaret. Att finna lämpliga eller åtminstone 
godtagbara lokaliseringar kräver som regel betydande ansträngningar 
och samverkan mellan många parter i samhället. Vidare anges att det 
ankommer på de ansvariga myndigheterna, dvs. i första hand över-

 
40 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 35. 
41 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 467 och del 2, s. 235. 
42 Försvarsmakten (2021). 
43 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 25 och 35. 
44 Prop. 1985/96:3, med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m., s. 75 och 168169. 
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befälhavaren, civilförsvarsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt 
försvar, att ställa samman sådant underlag som behövs för att total-
försvarsintressena ska beaktas vid planläggning och tillståndsprövning. 

Vad gäller vindkraftsprövningar har Darpö m.fl. funnit45 att det 
som leder till avslag bl.a. är när vindkraften kommer i konflikt med 
totalförsvarets stoppområden. För elnätens del ansöker nätföretag i 
regel inte om en linjekoncession enligt ellagen om Försvarsmakten 
hävdar att ledningen kommer att påtagligt motverka totalförsvarets 
intressen. Det saknas därför praxis där avvägningar eller bedömningar 
avser Försvarsmaktens intresse i relation till elnätet. Där Försvars-
maktens intressen riskerar att påverkas blir följden i regel att alterna-
tiva lokaliseringar och möjligheterna att anpassa ledningen efter andra 
intressen begränsas. Med hänsyn till den ökande konkurrensen om 
markanvändningen, stärkt skydd för naturmiljön t.ex. genom skyddade 
områden, samernas intressen m.m. kan dessa begränsningar i vissa 
fall leda till att det blir svårt att identifiera en lämplig plats för en 
ledning. Det leder också ofta till utdragna samråd. Slutligen kan hän-
syn till Försvarsmaktens intressen innebära att ledningen måste byggas 
på ett annat sätt, med fler och lägre stolpar, för att inte motverka 
Försvarsmaktens intressen. Fler och lägre stolpar innebär t.ex. mer 
påverkan på markbundna värden, högre elektriska fält och kan hindra 
magnetfältsänkande åtgärder där sådana i och för sig anses motiverade. 

År 2019 inledde Svenska kraftnät och Försvarsmakten ett för-
djupat samarbete i syfte att identifiera en effektivare process för dialog 
och samråd vid byggande av transmissionsnätsledningar. Detta för-
anleddes bl.a. av erfarenheter från aktuella projekt där kraftledningar 
planeras genom riksintresseanspråk för totalförsvaret samt att Svenska 
kraftnät upplevde svårigheter med förutsebarheten i prövningarna 
från Försvarsmakten. Dialogen har enligt Svenska kraftnät lett till ökad 
förståelse och effektivare dialog som har framhållits som positiv från 
båda myndigheterna. Med de fortsatta och ökande behoven av sam-
existens och utbyggnad eller nyetablering som många samhällsviktiga 
verksamheter står inför inom samma geografiska områden är behovet 
av dialogen fortsatt och måste präglas av en strävan att identifiera 
acceptabla lösningar där Försvarsmakten kan ge vägledning hur verk-
samheten skulle kunna anpassas för att bli förenlig med Försvars-
maktens intressen. 

 
45 Darpö, Jan m.fl. (2021), s. 17. 
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Försvarsmaktens syn på områden av riksintresse för totalförsvaret 

Försvarsmakten önskar få ärenden om vindkraft och andra höga 
objekt på remiss och erbjuder en service där myndigheten i ett tidigt 
skede, inför en ansökan om bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken, 
kan lämna ett preliminärt yttrande direkt till sökanden. Försvars-
makten har förklarat detta enligt följande. Objekt som uppnår en 
högre höjd än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, alterna-
tivt 45 meter inom sammanhållen bebyggelse riskerar alltid att på-
verka riksintressen för totalförsvaret. Exempel på höga objekt som 
kräver remiss till Försvarsmakten är vindkraftverk, telekommunika-
tionsmaster, skorstenar och skyltar. Riksintressen för totalförsvarets 
militära del innefattar bl.a. skjut- och övningsfält, flygplaster, sjö-
övningsområden, tekniska system och anläggningar. Dessa utgör en 
förutsättning för att uppnå den av riksdag och regering beslutade 
förmågan och utgör därför en grundläggande produktionsresurs för 
Försvarsmaktens samtliga förband. Delar av den verksamhet som 
bedrivs alternativt avses bedrivas i fredstid eller vid händelse av kris 
eller krig samt delar av de anläggningar aktuella för totalförsvarets 
militära del omfattas av försvarssekretess enligt 15 kap. 2 § offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa kan således inte redo-
visas öppet. För att verka i enlighet med offentlighets- och sekretess-
lagen sammanfattas dessa vanligtvis som ”riksintresse som omfattas 
av sekretess” vid Försvarsmaktens deltagande inom samhällsplaner-
ingen. För att Försvarsmakten ska kunna ta ställning till huruvida 
vindkraftverk och andra höga objekt riskerar att påverka ovan nämnda 
verksamheter, funktioner eller anläggningar, krävs att dessa remisser 
inkommer till myndigheten för bedömning.46 

Försvarsmakten har fått flera relevanta uppdrag 

Försvarsmakten har i de tre senaste regleringsbreven fått i uppdrag 
att bl.a. medverka till tidig dialog, samverkan och samexistens. 

I regleringsbrev för budgetåret 202047 fick Försvarsmakten i upp-
drag att i sina yttranden i våg- och vindkraftsärenden utveckla för-
mågan till tidig dialog och samverkan med övriga samhället. Försvars-

 
46 www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-
samhallet/samhallsplanering/vindkraftverk-och-andra-hoga-objekt. 
47 Regeringsbeslut nr 5, uppdrag 19, Fö2020/00953, 29 oktober 2020. 
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makten skulle analysera jämförbara länders och grannländers erfaren-
heter av fungerande samexistens mellan försvarsmakt och kraftigt ut-
byggd vindkraft inom samma geografiska område. Försvarsmakten 
skulle återkomma med förslag på hur det svenska systemet kunde 
förbättras i det avseendet. 

Enligt regleringsbrev för budgetåret 202148 skulle Försvarsmakten 
fortsätta att utveckla förmågan till tidig dialog och samverkan med 
relevanta aktörer i planerings- och prövningsprocessen av deras pla-
nerade anläggningar för förnybar energiproduktion. Försvarsmakten 
skulle redovisa förutsättningar för att använda s.k. villkorade till-
stånd. 

I 2022-års regleringsbrev49 är två av uppdragen av intresse för 
utredningen. Enligt uppdrag 20 Samexistens mellan olika samhälls-
intressen, ska Försvarsmakten, mot bakgrund av myndighetens kom-
mande tillväxt till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), senast 
den 22 februari 2023 redovisa hur myndigheten bidrar till samexistens 
mellan olika samhällsintressen och samverkar med relevanta myn-
digheter och organisationer i samhällsplaneringen och prövnings-
processer. Enligt uppdrag 21 Tidig dialog och samverkan med relevanta 
myndigheter och organisationer i planerings- och prövningsprocessen, ska 
Försvarsmakten fortsätta att utveckla förmågan till tidig dialog och 
samverkan med relevanta myndigheter och organisationer i planer-
ings- och prövningsprocesser för förnybar energiproduktion. Försvars-
makten ska mot bakgrund av myndighetens kommande tillväxt till 
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 22 februari 
2023 redovisa hur utvecklingen av denna dialog fortskrider. 

Det behövs större tydlighet tidigt i processen 

Förutom den tid det tar att genomföra en tillstånds- eller konces-
sionsprövning enligt miljöbalken eller ellagen föregås en prövning av 
långa utrednings- och samrådsprocesser. Ju mer som kan klaras ut i 
ett tidigt skede desto snabbare kan prövningsprocessen gå. 

 
48 Regeringsbeslut nr 18, uppdrag 32, Fö2021/00264 (delvis), Fö2021/00873, Fö2021/01264 
m.fl., 16 december 2021. 
49 Regeringsbeslut nr 9, Fö2020/00615, Fö2020/01142, Fö2020/01216 (delvis) m.fl., 
16 december 2021. 
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Som framgår av förarbetena50 till lagen om hushållning med natur-
resurser m.m. var syftet med den lagstiftningen att företrädare för 
försvaret skulle delta i ett tidigt stadium och att försvarets intressen 
skulle vägas in på ett jämbördigt sätt med t.ex. energiförsörjningen. 
Bedömningen av lokaliseringar för olika verksamheter krävde bety-
dande ansträngningar och samverkan mellan många parter och kon-
kurrerande allmänna intressen. 

Försvarets intressen har olika karaktär i olika geografiska områden 
och det skulle främja klimatomställningen om verksamhetsutövare 
som bidrar till den på ett tidigt stadium kunde få tydligare vägledning 
om hur de ska lokalisera och utforma sin verksamhet så att den kan 
samexistera med försvarets intressen. Utredningen ser mycket posi-
tivt på den utveckling som skett när det gäller Försvarsmaktens åtag-
anden att lämna tidiga preliminära yttranden och att myndigheten 
fått flera relevanta uppdrag i regleringsbreven. Det återstår dock 
flera områden där tidiga besked och större tydlighet behövs om vad 
som kan göras för att för att minska antalet avslag för verksamheter 
som bidrar till klimatomställningen och öka möjligheterna till sam-
existens med försvarets intressen. 

Som komplement till Försvarsmaktens uppdrag i de senaste regler-
ingsbreven bör det tas fram vägledningar om hur verksamheter som 
bidrar till klimatomställningen kan samexistera med försvarets verk-
samheter utan att påtagligt motverka totalförsvarets intressen eller 
orsaka påtaglig skada på områden som är av riksintresse på grund av 
att de behövs för totalförsvarets anläggningar enligt 3 kap. 9 § miljö-
balken. 

Utredningen överlämnar till regeringen att avgöra vem ska ta fram 
sådana vägledningar och hur ett sådant uppdrag ska formuleras. 
  

 
50 Prop. 1985/96:3, s. 75 och 168–169. 
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4.4 Klimat som särskilt intresse i 3 kap. miljöbalken 

Utredningens bedömning: Flera av de verksamhetstyper som 
utredningen har identifierat som nyckelverksamheter för klimat-
omställningen anses redan vara samhällsviktiga av andra skäl och 
mark- eller vattenområden som de behöver ta i anspråk kan pekas 
ut som områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Det 
skulle därför inte göra någon skillnad om tillägg som omfattar så-
dana verksamheter görs i 3 kap. 8 § miljöbalken. 

Klimatintresset har en annan karaktär än totalförsvarets intres-
sen eftersom det inte går att på förhand peka ut vilka områden som 
verksamheter som bidrar till klimatomställningen kommer ha 
behov av. Det är därför inte heller lämpligt att ge klimatintresset 
företräde enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Dessutom bedömer utred-
ningen att det kan vara olämpligt att låta klimatintresset väga 
tyngre än vissa andra intressen som t.ex. renskötseln där en sådan 
regel skulle kunna riskera renskötselns fortlevnad. 

Skäl för utredningens bedömning 

I 3 kap. miljöbalken finns de markpolitiska avvägningsreglerna, se 
avsnitt 3.3.3. Utredningen har dels analyserat möjligheten att göra ett 
tillägg i 3 kap. 8 § miljöbalken för verksamheter som bidrar till klimat-
omställningen, dels att låta klimatintresset få företräde på samma sätt 
som totalförsvarsintresset i 3 kap. 10 § miljöbalken. 

För de flesta av de verksamhetstyper som utredningen har iden-
tifierat som nyckelverksamheter för klimatomställningen kan några 
områden redan pekas ut som områden av riksintresse. Enligt t.ex. 
3 kap. 7 § miljöbalken kan mark- och vattenområden som innehåller 
fyndigheter av ämnen eller material pekas ut som riksintresse av 
Sveriges geologiska undersökning och enligt 8 § samma kapitel kan 
Energimyndigheten peka ut mark- och vattenområden som är särskilt 
lämpliga för anläggningar för energiproduktion och energidistribution 
vilket omfattar förnybar el, elnät och även bör omfatta elektrobränslen. 
Enligt förarbetena51 är det bl.a. fråga om att slå vakt om sådana läges-
bundna naturresurser som är mindre vanligt förekommande och 
som därför gör vissa mark- och vattenområden särskilt lämpade för 

 
51 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 35. 
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sådana anläggningar, som fysiska resurser som kan ha särskild bety-
delse för möjligheterna att lokalisera viss industri, t.ex. djuphamns-
förutsättningar. 

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska 
enligt 3 kap. 10 § miljöbalken företräde ges åt det eller de ändamål 
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av 
detta för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges 
företräde. Totalförsvarets särställning redovisas i avsnitt 4.3. 

Det framgår av förarbetena52 att avvägningen enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken kan röra intressen med olika tidsperspektiv och i sådana 
fall ska den användning ges företräde som på lämpligast sätt främjar 
en hushållning med mark- och vattenområden i ett långsiktigt per-
spektiv. Verksamheter som bidrar till klimatomställningen bör kunna 
anses utgöra sådan användning men bestämmelsen avser intressena i 
5–8 §§ samma kapitel så för att avvägningsregeln i 3 kap. 10 § miljö-
balken ska tillämpas på sådana verksamheter skulle dessa behöva 
läggas till i någon av bestämmelserna i 5–8 §§. 

Reglerna i 3 kap. tar dock enligt förarbetena53 inte sikte på själva 
näringarna utan på de naturresurser de behöver ta i anspråk. Alla de 
verksamhetstyper som utredningen beskriver i avsnitt 4.2 utom 
CCUS kan redan pekas ut enligt 3 kap. 7 och 8 §§ miljöbalken inom 
områden av riksintresse. För CCUS är det själva näringens bidrag till 
klimatomställningen som skulle behöva ges större tyngd i prövningen 
snarare än att de mark- och vattenbehov som anläggningarna tar i 
anspråk behöver skyddas eftersom de normalt kommer att ligga in-
vid befintliga anläggningar. Utredningen ser därför inte att ett tillägg 
i 3 kap. miljöbalken skulle göra någon skillnad. 

Klimatintresset är av en annan karaktär än totalförsvarets intressen 
eftersom det inte har behov knutna till en viss plats på det sätt som 
försvaret har och utredningen ser inte att det är en framkomlig väg 
att reglera klimatintresset på samma sätt. Det kan dessutom vara 
olämpligt att låta klimatintresset väga tyngre än andra intressen även 
om det skulle finnas rättsligt utrymme, t.ex. i förhållande till ren-
skötseln där en sådan regel skulle kunna bidra till särskilt de kumu-
lativa effekter som riskerar renskötselns fortlevnad. 
   

 
52 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 34. 
53 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 243. 
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4.5 Bedömning av miljökvalitetsnormer, skydd 
av områden och biologisk mångfald enligt 
5, 7 och 8 kap. miljöbalken 

Utredningens bedömning: Det är varken lämpligt eller möjligt att 
skapa ett större rättsligt utrymme för att väga in klimat i miljö-
balken i relation till miljökvalitetsnormer eller att driva försvag-
ningar av t.ex. skyddet för fåglar eller andra arter i EU:s natur-
vårdsdirektiv. 

Det vore dock önskvärt att Sverige förtydligar sitt genom-
förande av EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv och följer upp 
praxis från EU-domstolen efter Skydda skogen-målet som tydlig-
gör i vilka fall det krävs dispenser från skyddet på EU-nivå. 

I avsnitt 6.6 föreslår utredningen undantag från biotopskyddet 
och strandskyddet för vissa åtgärder enligt ellagen. I övrigt har 
utredningen inte haft möjlighet att utreda ytterligare dispensskäl 
eller undantag från de nationella områdesskydden men förslagen 
i avsnitt 6.6 utgör exempel på hur lagstiftningen kan ses över för 
att öka det rättsliga utrymmet för specifika verksamhetstyper 
som är centrala för klimatomställningen. 

Skäl för utredningens bedömning 

Det finns sannolikt ett visst rättsligt utrymme för att väga in klimat 
mot skydd som är inrättade på EU-nivå men utredningen bedömer 
att det är relativt litet. Att Sverige skulle införa nationella regler för 
att främja klimatomställningen påverkar inte EU-rätten. Det kommer 
därmed inte att kunna skapas något generellt undantag för verksam-
hetstyper som skulle omfattas av en avvägningsregel från kraven på 
dispens från de skydd som regleras i EU-rätten. Det finns inte heller 
något etablerat instrument för att skapa sådana undantag utan det 
EU-kommissionen har gjort är att ta fram allmänna och sektors-
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specifika vägledningar54 för bedömningarna av planer och projekt i 
förhållande till t.ex. Natura 2000-områden55. 

Om ett Natura 2000-område innehåller en prioriterad livsmiljö-
typ eller en prioriterad art får enligt artikel 6.4 punkt 4 livsmiljö-
direktivet tillstånd bara ges om skälet är människors hälsa eller den 
allmänna säkerheten, betydelsefulla konsekvenser för miljön eller andra 
tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse. 
Klimatförändringarna skulle kunna motivera att tillstånd ges enligt 
vart och ett av de tre skälen och skulle därmed kunna vägas in redan 
i dag. Alla verksamheter och åtgärder som kan påverka skydden i 
EU:s miljölagstiftning skulle dock bedömas individuellt även om 
nationella regler infördes. I förhållande till de flesta skydd krävs för 
dispens eller undantag att det kan visas att det inte finns alternativa 
lösningar och som beskrivs i avsnitt 4.2 finns det ofta sådana för t.ex. 
vindkraft, elledningar och överföring av elektrobränslen. Dessutom 
krävs i vissa fall ett yttrande från Europeiska kommissionen. Sam-
mantaget bedömer utredningen att nya regler skulle riskera att göra 
en prövningsprocess längre och mer oförutsägbar samtidigt som 
nyttan skulle vara begränsad. 

I avsnitt 6.6 föreslår utredningen undantag från biotopskyddet 
och strandskyddet för åtgärder som följer av ett beslut om nätkon-
cession för linje enligt ellagen. De förslagen utgör exempel på hur 
lagstiftningen kan ses över för att öka det rättsliga utrymmet för 
specifika verksamhetstyper som är centrala för klimatomställningen. 
I övrigt har utredningen inte haft möjlighet att utreda ytterligare 
dispensskäl eller undantag. 
  

 
54 Se t.ex. Europeiska kommissionens tillkännagivande Bedömning av planer och projekt avse-
ende Natura 2000-områden – metodvägledning om artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, 
C(2021) 6913 final, 28 september 2021. 
55 Områden som enligt 7 kap. 27 § miljöbalken är naturområden som bör skyddas eller är 
skyddade som särskilda bevarandeområden enligt Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (livsmiljödirektivet) eller särskilda 
skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet). 
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4.6 Regeringens tillåtlighetsprövning 

Utredningens bedömning: Genom utredningens förslag i del-
betänkandet om ändring av miljöbalkens mål förtydligas att reger-
ingen kan förbehålla sig en prövning enligt 17 kap. 3 § miljö-
balken om verksamheten kan antas få betydande omfattning eller 
bli av ingripande slag i förhållande till målet att minimera klimat-
förändringar. 

Ett tillägg skulle kunna göras till regeringens tillåtlighetspröv-
ning så att regeringen alltid ska, eller efter förbehåll kan, för-
behålla sig prövningen av en verksamhet som är av stor vikt för 
klimatomställningen. 

Utredningen förordar dock inte ett sådant tillägg eftersom de 
positiva effekterna, om några, är små i förhållande till de negativa 
konsekvenserna. 

Skäl för utredningens bedömning 

Om regeringen vill pröva tillåtligheten av verksamheter som är av 
stor vikt för klimatomställningen kan regeringen redan enligt 17 kap. 
3 § 1 miljöbalken förbehålla sig en sådan prövning om verksamheten 
i betraktande av de intressen som miljöbalken enligt 1 kap. 1 § ska 
främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag. 
För att den möjligheten ska få genomslag i tillämpningen behöver 
dock utredningens ändringsförslag av 1 kap. 1 § miljöbalken genom-
föras. 

För att ytterligare förtydliga att regeringen ska pröva sådana verk-
samheter, alltid enligt 17 kap. 1 § miljöbalken eller efter förbehåll 
enligt 3 § samma kapitel, skulle ett sådant tillägg i någon av dessa 
bestämmelser kunna göras. 

Utredningen förordar dock inte ett sådant tillägg. Ett prövnings-
moment tillkommer vilket förlänger den totala handläggningstiden 
och kräver ytterligare resurser till Regeringskansliet. Utredningen 
bedömer också att det lilla politiska utrymme som regeringen har att 
lägga större vikt vid verksamhetens bidrag till klimatomställningen 
inte är mycket större än det utrymme prövningsmyndigheterna har. 
Utöver detta finns stora svårigheter att definiera vad som ska anses 
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vara av stor vikt för klimatomställningen enligt den analys som ut-
redningen redovisar i kapitel 3. 

Regeringens tillåtlighetsprövning 

Enligt 17 kap. 1 § miljöbalken ska regeringen alltid pröva tillåtlig-
heten av nya anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas 
av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt 
anläggningar för att bryta ämnen som kan användas för framställning 
av kärnbränsle, nya allmänna farleder och nya verksamheter för geo-
logisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för 
forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid. 

Regeringen får enligt 17 kap. 3 § miljöbalken för ett visst fall för-
behålla sig att pröva tillåtligheten av en verksamhet som inte omfattas 
av kravet på obligatorisk prövning. Det gäller bl.a. om verksamheten 
i betraktande av de intressen som miljöbalken enligt 1 kap. 1 § ska 
främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag. 

Vid miljöbalkens införande konstaterades56 att det bör finnas ett 
politiskt ansvar för stora eller på annat sätt viktiga verksamheter som 
har betydelse för samhällsplaneringen i stort och att regeringen därför 
borde pröva tillåtligheten av framför allt verksamheter som utgör 
viktiga samhällsintressen samtidigt som de riskerar att skada miljön 
och tar i anspråk värdefulla naturresurser. Det var enligt förarbe-
tena57 därför viktigt att regeringen behöll den tillåtlighetsprövningen 
som en tidig och betydelsefull länk i prövningskedjan för att där-
igenom kunna utöva en politisk styrning av vissa beslut. 

När antalet verksamheter som alltid ska prövas av regeringen mins-
kade 2005 framhölls i förarbetena58 att regeringen måste utgå från 
miljöbalkens hänsynsregler samt övriga tillståndsregler och att det 
inte finns någon särreglering som skiljer regeringens prövning från 
annan tillståndsprövning av verksamheter som prövas enligt balken. 
Den miljörättsliga lagstiftningen har också blivit mer omfattande 
och det ställs detaljerade krav på prövningsförfarandet och pröv-
ningsunderlagets utformning, vilket i stor utsträckning följer av EU-
rätten och internationella regler samt den rättspraxis som finns inom 
området, både nationellt och inom EU. Inom ramen för miljöbalkens 

 
56 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 436. 
57 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 442. 
58 Prop. 2004/05:129, En effektivare miljöprövning, s. 80. 
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bestämmelser om prövning av bl.a. miljöfarliga verksamheter och 
vattenverksamheter finns det dock enligt förarbetena59 ett inte obetyd-
ligt utrymme för politiska överväganden och det är därför fortfarande 
viktigt att regeringen har möjlighet att ingripa i prövningsförfarandet 
i fråga om vissa verksamheter. Gemensamt för de verksamheter som 
kan komma i fråga för regeringsprövning är att de generellt sett har 
en betydande miljöpåverkan samtidigt som konkurrerande eller mot-
stridiga intressen måste vägas samman för att nå den bästa lösningen.60 

Skälen61 till att antalet obligatoriskt prövningspliktiga verksamheter 
reducerades kraftigt var bl.a. att antalet verksamheter var onödigt om-
fattande. Genom att ta bort ett prövningsmoment blev den samman-
lagda handläggningstiden kortare och prövningen därför effektivare. 
Möjligheterna till tillåtlighetsprövning i de fall där en sådan prövning 
var motiverad säkerställdes i stället genom regeringens förbehållsrätt 
enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, skyldigheten för prövningsmyndig-
heten att överlämna ärendet till regeringen enligt 19 kap. 2 § eller 
21 kap. 7 § miljöbalken samt genom att 2 kap. 9 och 10 §§ eller 7 kap. 
29 § miljöbalken blir tillämpliga.62 

Utredningens ändringsförslag av miljöbalkens mål är tillräckligt 

Om regeringen vill pröva tillåtligheten av en verksamhet kan den 
alltså enligt 17 kap. 3 § miljöbalken förbehålla sig en sådan prövning 
om verksamheten i betraktande av de intressen som miljöbalken en-
ligt 1 kap. 1 § ska främja kan antas få betydande omfattning eller bli 
av ingripande slag. Som exempel på vad som kan avses med bety-
dande omfattning eller ingripande slag anges i förarbetena63 verk-
samheter som medför utsläpp av svavel och andra försurande ämnen 
inom särskilt föroreningskänsliga områden, anläggande av ranger-
bangårdar eller liknande i stadsmiljö, mineralutvinning eller täktverk-
samhet som orsakar betydande påverkan på omgivningen. Ytterligare 
exempel är vattenkraftverk som kan antas orsaka betydande eller 

 
59 Prop. 2004/05:129, s. 80. 
60 Se även prop. 1997/98:45, del 1, s. 437. 
61 Prop. 2004/05:129, s. 80. 
62 Ändringarna av 17 kap. miljöbalken i prop. 2011/12:118, Planeringssystem för transportinfra-
struktur, prop. 2011/12:125, Geologisk lagring av koldioxid och prop. 2017/18:212, Förbud mot 
utvinning av uran, avsåg avskaffandet av den obligatoriska tillåtlighetsprövningen för vägar 
och järnvägar, obligatorisk tillåtlighetsprövning av geologisk lagring av koldioxid och förbud 
mot utvinning av uran. 
63 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 219. 
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ingripande påverkan på miljön eller anläggande av vägar och järn-
vägar i särskilt känsliga eller värdefulla naturområden som t.ex. fjäll-
områden eller skärgårdar. 

En av ändringarna som utredningen föreslog i sitt delbetänkande 
är att det ska framgå av miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § att det är en 
förutsättning för en hållbar utveckling att människans påverkan på 
klimatet minimeras och att balken ska tillämpas så att klimatföränd-
ringar minimeras. Miljöbalkens mål utgör också ramen för tillämp-
ningen av 17 kap. 3 § 1 miljöbalken. 

Om utredningens föreslagna ändring av miljöbalkens mål genom-
förs tydliggörs att verksamheten ska betraktas mot målet att mini-
mera klimatförändringar. En konsekvens av den ändringen blir därför 
enligt utredningens uppfattning att bestämmelsen också förtydligar 
att regeringen kan förbehålla sig en prövning av en verksamhet som 
bidrar till klimatomställningen om övriga rekvisit är uppfyllda, dvs. 
att verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av in-
gripande slag. Det saknas därför skäl att ändra bestämmelsen utöver 
ändringen av miljöbalkens mål. 

Tillägg till regeringens tillåtlighetsprövning 

Om det ändå finns önskemål om att förtydliga regeringens tillåtlig-
hetsprövning kan två alternativ övervägas. 

Antingen kan en fjärde punkt läggas till i 17 kap. 1 § miljöbalken 
att regeringen alltid ska pröva nya verksamheter som bidrar till klimat-
omställningen, eller så kan en fjärde punkt läggas till i 3 § samma 
kapitel med samma innehåll där en prövning endast ska göras om 
regeringen väljer att förbehålla sig en sådan prövning. I avsnitt 4.2.1 
finns resonemang kring vilka verksamheter som bidrar till klimat-
omställningen, vilket skulle kunna användas för båda alternativen. 
Utredningen bedömer dock att ett sådant tillägg skulle omfatta färre 
verksamheter än de som skulle kunna omfattas av en avvägningsregel 
för att vara praktiskt möjligt att hantera med Regeringskansliets 
resurser. Ju större gruppen är desto större är risken för att en utökad 
tillåtlighetsprövning av regeringen förlänger den totala handlägg-
ningstiden. 
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Utredningen förordar inte en regeringsprövning 

Det övergripande syftet med att kraftigt minska antalet verksam-
heter som alltid ska prövas av regeringen, var att effektivisera miljö-
prövningen, dvs. att göra prövningen snabbare och enklare utan att 
åsidosätta hälso- och miljöskyddskraven.64 De skäl som angavs då 
gäller i ännu högre grad i dag. Miljölagstiftningen har blivit ännu mer 
omfattande och EU-rätten mer ingripande. Det finns fortfarande 
ingen särreglering som skiljer regeringens prövning från annan till-
ståndsprövning av verksamheter som prövas enligt balken. Prövnings-
myndigheterna har specialiserats och prövningsresurserna i Regerings-
kansliet har minskat. Flera stora regeringsprövningar enligt gällande 
lagstiftning har dessutom krävt mycket resurser de senaste åren.65 
De ärenden regeringen har förbehållit sig visar även att det har varit 
möjligt att ta till sig prövningen när behov uppstått. Utredningen har 
inte funnit något fall där regeringen velat förbehålla sig en prövning 
men känt sig förhindrad på grund av lagstiftning. 

Om det införs krav på att regeringen alltid ska, eller efter för-
behåll får, pröva verksamheter som är av stor vikt för klimatomställ-
ningen, kommer handläggningstiden för dessa ärenden att öka och 
kräva ytterligare resurser till Regeringskansliet. Utredningen bedömer 
att det lilla politiska utrymme som regeringen har att lägga större 
vikt vid verksamhetens bidrag till klimatomställningen inte är mycket 
större än det utrymme prövningsmyndigheterna har. Dessutom blir 
det tydligare att regeringen kan förbehålla sig en prövning om änd-
ringen av miljöbalkens mål genomförs. Utöver detta finns stora svårig-
heter att definiera vad som ska anses vara av stor vikt för klimatomställ-
ningen enligt den analys som utredningen redovisar i kapitel 3. 

Utredningen bedömer därför inte att en regeringsprövning av 
verksamheter som bidrar till klimatomställningen skulle öka möjlig-
heterna att uppnå Sveriges klimatmål. 

 
64 Prop. 2004/05:129, s. 1. 
65 Se t.ex. tillåtlighetsprövning gällande Preemraff Lysekil (M2020/00977-1) och tillåtlighets-
prövning enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett sammanhängande system för slut-
förvaring av använt kärnbränsle (M2017/02796-5). 
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4.7 Andra sätt att främja bidrag till 
klimatomställningen 

Utredningens bedömning 
Utredningens delbetänkande 
Förslagen i utredningens delbetänkande ger en bred möjlighet att 
väga in en verksamhets bidrag till klimatomställningen vid tillämp-
ning av miljöbalken, både vid tillståndsprövning och tillsyn. Med 
förslagen kan hänsyn också tas till både olika typer av åtgärder 
för att minska utsläpp vid en verksamhet och till verksamheter 
och åtgärder som bidrar till klimatomställningen. 
 
Sektorslagstiftning 
De flesta verksamheter får tillstånd men prövningsprocesserna 
behöver gå snabbare för klimatomställningen. För verksamheter 
som prövas enligt speciallagstiftning finns det möjlighet att se 
över sådan lagstiftning för att förbättra möjligheterna att få till-
stånd men framför allt för att det ska ske snabbare än i dag. Utred-
ningen lägger en rad förslag om elnät i kapitel 6 som exemplifierar 
hur sektorslagstiftningen kan bidra till klimatomställningen. 

 
Miljöprövningsutredningen och andra initiativ 
Det pågår för närvarande ett flertal initiativ för att göra korta 
prövningsprocesserna och göra dem mer effektiva. Eftersom snab-
bare processer är viktigast för att fler verksamheter ska kunna 
ställa om och bidra till klimatomställningen bör det arbetet fort-
sätta både för prövningsprocessen enligt miljöbalken och enligt 
sektorslagstiftning. 

Skäl för utredningens bedömning 

Som framgår i avsnitt 4.2 är det främst på två sätt lagstiftningen kan 
ses över för att främja verksamheter och åtgärder som bidrar till 
klimatomställningen och därmed till att Sveriges klimatmål kan nås. 
Det ena är att fler får tillstånd och det andra att prövningsprocessen 
kortas vilket för de flesta verksamhetsutövare är viktigast. Tillsam-
mans med förslagen i detta kapitel beskriver utredningen här tre om-
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råden som särskilt kan bidra till att främja verksamheter och åtgärder 
som bidrar till klimatomställningen kopplat till prövning och tillsyn. 

Utredningens förslag i delbetänkandet 

Miljöbalken, och även speciallagar som t.ex. ellagen, tillåter redan att 
positiva effekter för klimatet av en verksamhet eller åtgärd vägs in i 
prövningen. Som utredningen beskriver i delbetänkandet66 är en del 
av förslagen främst förtydliganden av vad som egentligen redan går 
att göra enligt miljöbalken. I en del av prövnings- och tillsynsmyndig-
heternas bedömningar vägs troligen klimat in även om det sällan fram-
går i domar och beslut. Ett skäl till att det inte redovisas är sannolikt 
att det inte finns något krav på det i vare sig miljöbalken eller t.ex. 
ellagen. Det finns dock vissa exempel i praxis67 där positiva effekter 
för klimatet uttryckligen har vägts in. 

De förtydliganden som utredningen gör i delbetänkandet är dock 
nödvändiga eftersom miljöbalken i stor utsträckning inte har tillämpats 
på det sättet och både utsläpp av växthusgaser och bidrag till klimat-
omställningen har därför till största delen lämnats utanför pröv-
ningarna. 

Utredningen föreslår i sitt delbetänkande att förtydliga i 1 kap. 
1 § miljöbalken att klimat ingår i miljöbalkens mål och tillämpning. 
Det följs upp av förslag om ändringar av bl.a. hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken och genomgående krav på att klimataspekter ska redo-
visas och bedömas hela vägen från miljökonsekvensbeskrivningar till 
domar och beslut. Utredningen bedömer att förslagen skulle ge ett 
viktigt förtydligande av både krav och möjlighet att ta hänsyn till och 
redovisa hur och när klimataspekter vägs in i prövningen. Den avväg-
ningsregel som utredningen bedömer i avsnitt 4.2 skulle snarare åsido-
sätta tillämpningen av t.ex. hänsynsreglerna, platsvalsregeln, rimlig-
hetsavvägningen och stoppregeln i 2 kap. miljöbalken eftersom den 
anger att ett intresse ska ha företräde framför andra. 

Utredningens förslag i delbetänkandet ger tillsammans med en 
klimatanpassad platsvalsregel en bredare möjlighet att väga in klimat 
vid tillämpningen av miljöbalken än vad en avvägningsregel skulle ge. 
De kan tillämpas vid tillståndsprövning, utformning av villkor och 

 
66 SOU 2021:21. 
67 Se t.ex. MÖD 2005:66 där Miljööverdomstolen fann att det allmänna intresset att bygga ut 
vindkraft för att främja en hållbar utveckling talade för att bifalla bolagets ansökan. 
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vid tillsyn. Förslagen ger också en bredare möjlighet att väga in bidrag 
till klimatomställningen från inte bara en begränsad mängd verk-
samheter, som en avvägningsregel skulle behöva begränsas till för att 
vara tillämpbar, utan alla relevanta typer av verksamheter och åtgär-
der som prövas enligt miljöbalken. De föreslagna ändringarna omfat-
tar inte heller bara större direkta utsläpp utan kan även väga in andra 
typer av åtgärder som t.ex. ökad cirkularitet i materialhantering, val 
av råvara, energieffektivisering och minskade utsläpp från interna 
transporter. 

Utredningens förslag från delbetänkandet tydliggör inte bara att, 
utan också hur, klimat ska vägas in i prövningen enligt miljöbalken 
och redogöras för i allt från miljökonsekvensbeskrivningar till domar 
och beslut. På så sätt kan en tydlig praxis skapas för hur bidrag till 
klimatomställningen kan vägas in. 

Översyn av lagstiftning för olika sektorer 

Ett sätt att främja verksamhetstyper som är centrala för klimat-
omställningen är att se över lagstiftning som reglerar just den sektorn 
för att förbättra möjligheterna att få tillstånd och för att prövnings-
processen ska gå snabbare än i dag. Utredningen lägger ett antal 
förslag om elnät i kapitel 6 som exemplifierar hur sektorslagstiftning 
och miljöbalken kan ses över och utgöra ett mer riktat verktyg än 
t.ex. en generell avvägningsregel i miljöbalken. 

För elnät är den största utmaningen att koncessionsprocessen tar 
lång tid och utredningens förslag om t.ex. förbättrad planering, för-
tydligande av vad som ska ingå i prövningen, kriterier för teknikval 
och undantag från krav på dispens från biotopskydd och strand-
skydd kan bidra till att lösa de specifika utmaningarna för elnäten. 

Utredningens förslag om elnät samverkar med förslagen i detta 
kapitel om en klimatanpassad platsvalsregel och vägledningar för ökad 
samexistens med försvarets intressen. De senare kan underlätta för el-
näten men också för andra verksamhetstyper som prövas enligt miljö-
balken. Det gäller t.ex. vindkraften som skulle vara hjälpt av sådana 
vägledningar som tillsammans med den pågående översynen av det 
kommunala vetot kan göra avsevärd skillnad. 

Ett annat exempel är utvinning av metaller och mineral som ofta 
har mycket omfattande påverkan på omgivningen. Som utredningen 
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konstaterar i avsnitt 4.2 skulle en avvägningsregel inte göra tillräcklig 
skillnad för sektorn utan det behövs ett helhetsgrepp som inkluderar 
påverkan på lokalsamhället, acceptansfrågor m.m. tillsammans med 
klimataspekten, vilket Utredningen om en hållbar försörjning av inno-
vationskritiska metaller och mineral (N 2021:01) redan har ett särskilt 
uppdrag68 om. 

Miljöprövningsutredningen och andra initiativ 

Verksamheter och åtgärder som bidrar till klimatomställningen be-
höver komma till stånd så snabbt som möjligt om klimatmålen ska 
kunna nås. En snabbare och mer effektiv miljöprövning är central 
och det pågår många initiativ på området. Till exempel ska Miljö-
prövningsutredningen (M 2020:06) lämna förslag i maj 2022 utifrån 
uppdraget69 att genom ändringar i miljöprövningen underlätta för 
miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkomma snabbare 
och enklare prövningsprocesser samtidigt som ett bibehållet miljö-
skydd säkerställs. 

Ett annat exempel som utredningen bedömer kan göra avsevärd 
skillnad på elnätsområdet är förslagen70 från Kommittén för tekno-
logisk innovation och etik (N 2018:04) om att utveckla och samtidigt 
testa nya arbetssätt vid hantering av de tillstånd och ledningsrätter 
som behövs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Det 
har bl.a. resulterat i ett regeringsuppdrag71 till Energimarknadsinspek-
tionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna inom vilket fem nätutveck-
lingsprojekt valdes ut i januari 2022 och försök ska göras med bl.a. 
en mer parallell process. Energimarknadsinspektionen ska redovisa 
uppdraget senast den 1 maj 2023 och kan vid behov lämna författ-
ningsförslag. 

Av de inspel som har gjorts till utredningen framgår vikten av att 
alla parter bidrar för att tillstånd ska komma till stånd så snabbt som 
möjligt. Det finns mycket att vinna på väl genomarbetade ansökningar 
som kan undvika behov av kompletteringar, tydlig kommunikation 

 
68 Dir. 2021:16, Prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska 
metaller och mineral. 
69 Dir. 2020:86, En modern och effektiv miljöprövning och dir. 2021:57, Tilläggsdirektiv till Miljö-
prövningsutredningen. 
70 Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04) (2021). 
71 Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare tider för elnätsutbyggnad, 
Infrastrukturdepartementet, I2021/02334 och I2021/01110, 9 september 2021. 
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från myndigheter, en god och tidig dialog med alla berörda som 
också bidrar till att samråden fokuserar på rätt saker och minskar 
risken för överklaganden m.m. En förutsättning för det är tillräckliga 
resurser och kompetens hos både myndigheter och näringsliv. 

För vindkraftens del beslutade regeringen den 24 februari 2022 
om lagrådsremissen Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft 
med förslag till regeländringar om kommunal tillstyrkan till vind-
kraft, se avsnitt 3.3.6. Utredningen bedömer att ändringsförslagen 
kan bidra till att göra tillståndsprövningen för vindkraft mer effektiv 
och förutsägbar. 
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5 Bakgrund – elnät 

5.1 Mål för energisektorn av särskild relevans 
för utredningen 

5.1.1 De energipolitiska målen 

Europeiska rådet slog 20071 fast att EU:s energipolitik vilar på tre 
pelare: konkurrenskraft, miljömässig hållbarhet och försörjningstrygg-
het och beslutade 20142 om en ram för klimat- och energipolitiken 
med mål som har skärpts över tid. 

EU:s direktiv om förnybar energi3 och energieffektivisering4 har 
setts över flera gånger. Vid översynen 2018 fastställdes ett bindande 
mål för unionen om att minst 32 procent av den slutliga energi-
användningen 2030 ska utgöras av förnybar energi. Målet för energi-
effektivisering är sedan översynen att den primära och slutliga energi-
användningen inom EU ska minska med 32,5 procent före 2030. 

I juli 2021 presenterade EU-kommissionen ett nytt lagstiftnings-
paket om energi och klimat, Fit for 55, med förslag om hur lagstift-
ningen bör ses över för att nå EU:s mål om nettonollutsläpp till 2050 
och att sträva efter negativa utsläpp därefter. Som delmål ska EU:s 
inhemska nettoutsläpp av växthusgaser minska med minst 55 pro-
cent senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer.5 

Minskade utsläpp från energisektorn är centralt för att klimatmålen 
ska kunna nås och kommissionen har för den pågående översynen 

 
1 Europeiska rådets slutsatser, 8–9 mars 2007. 
2 Europeiska rådets slutsatser, 23–24 oktober 2014. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främ-
jande av användningen av energi från förnybara energikällor (förnybartdirektivet). 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energi-
effektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av 
direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (energieffektiviseringsdirektivet). 
5 Artikel 2 och 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 
2021 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förord-
ningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag). 
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föreslagit att skärpa målet om förnybar energi till minst 40 procent 
av den slutliga energianvändningen 2030. För energieffektivisering 
har kommissionen föreslagit en skärpning av minskningsmålen för 
primär och slutlig energianvändning till 39 procent respektive 36 pro-
cent fram till 2030, mätt i förhållande till de uppdaterade grund-
scenarioprognoser som gjordes 2020. 

I juni 2016 slöt Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet 
de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en ramöverenskom-
melse6 om Sveriges långsiktiga klimatpolitik. Grundat på överens-
kommelsen lade regeringen i april 2018 fram en proposition7 med 
följande tre mål som bifölls8 av riksdagen: 

• Samma tre grundpelare som för energisamarbetet i EU – försörj-
ningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet – fast-
ställs som övergripande mål för energipolitiken. 

• År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion. Det 
är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och inne-
bär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. 

• Sverige ska 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jäm-
fört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till 
bruttonationalprodukten (BNP). 

Regeringen konstaterade också i propositionen att klimatpolitiken 
och energipolitiken är tätt sammankopplade och att de klimatpolitiska 
målen även är en utgångspunkt för utvecklingen av energisystemet. 
Ett av energiöverenskommelsens mål var också målet om nettonoll-
utsläpp av växthusgaser till 2045. 

År 2019 lämnade Moderaterna och Kristdemokraterna energi-
överenskommelsen när de tillsammans med Liberalerna framförde 
bl.a. att det övergripande målet ska vara att uppnå ett fossilfritt el-
system till 2040 i stället för ett förnybart sådant, vilket öppnar för 
fortsatt användning av kärnkraft.9 De av riksdagen antagna energi-
målen har dock inte ändrats. 

 
6 Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center-
partiet och Kristdemokraterna, 10 juni 2016. 
7 Prop. 2017/18:228, Energipolitikens inriktning. 
8 Näringsutskottets betänkande (2017). 
9 Busch Thor, Ebba m.fl. (2019). 
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5.1.2 Mål inom miljömålssystemet 

Det övergripande målet för miljöpolitiken, det s.k. generationsmålet, 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. Miljömålssystemet består av ett generations-
mål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål.10 En fungerande 
elförsörjning påverkar i olika grad förutsättningarna att nå flera av 
Sveriges miljökvalitetsmål. Elektrifieringen är av särskilt stor bety-
delse för möjligheterna att nå målet Begränsad klimatpåverkan. Det 
målet beskrivs i utredningens delbetänkande11. Elektrifieringen och 
anpassningen av elnätet behöver samtidigt genomföras med hänsyn 
till flera miljökvalitetsmål, t.ex. målen Säker strålmiljö, Levande skogar, 
Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt och 
djurliv. 

5.2 Sveriges energiförsörjning och elektrifieringen 

5.2.1 Energianvändningen i Sverige 

Sedan mitten av 1980-talet har mängden tillförd energi i det svenska 
energisystemet legat på ungefär 550 till 600 terawattimmar (TWh) 
per år.12 Den totala elproduktionen 2021 var 166 TWh.13 Den tillförda 
energin är högre än den slutliga användningen per energibärare. Det 
beror på att viss mängd energi går åt till förluster och användning för 
andra ändamål än energi, t.ex. när petroleumprodukter och naturgas 
används som råvara i kemisk industri m.m. 

År 2021 var den totala användningen för alla energibärare 369 TWh 
medan förluster och användning för andra ändamål än energi upp-
gick till 172 TWh.14 Av den slutliga energianvändningen utgjordes 
en dryg tredjedel, 140 TWh15, av elanvändning inom landet. Andra 
energibärare som används i större omfattning är biobränslen, olje-

 
10 www.sverigesmiljomal.se. 
11 SOU 2021:21, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, s. 80 f. 
12 Energimyndigheten (2021a), s. 4. 
13 www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/fortsatt-hog-elproduktion-och-elexport-
under-2021. 
14 www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/energilaget/energilaget-i-siffror-2022-
30-14.xlsx. 
15 www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/fortsatt-hog-elproduktion-och-elexport-
under-2021. 
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produkter och värme.16 Sedan 1980-talet har tillförseln av biobränslen 
tredubblats och mängden tillförd energi från råolja och oljeprodukter 
minskat med mer än 50 procent.17 

5.2.2 Elektrifieringen leder till ökat el- och effektbehov 

Ur ett klimatpolitiskt perspektiv är syftet med elektrifieringen att 
med utsläppsfri el ersätta fossil bränsleanvändning.18 Som framgår av 
utredningens delbetänkande19 råder närmast konsensus om att elek-
trifieringen har en stor roll att spela i den svenska klimatomställningen. 

För att tillgodose användarnas behov av el krävs att tillräckligt 
mycket el produceras eller importeras samt överförs till elanvändarna. 
Med elbehov menas normalt den mängd el som elanvändarna önskar 
över en viss tidsperiod, ofta ett år. Effektbehov däremot beskriver hur 
mycket el som elanvändarna önskar vid ett givet tillfälle. För att till-
godose effektbehovet krävs att det i ett givet ögonblick kan produ-
ceras eller importeras och föras över tillräckligt mycket el. 

Scenariostudier över den framtida årliga elanvändningen 

Trots befolkningsökning har elanvändningen minskat svagt sedan 
1990. År 2001 var elanvändningen som högst med 150 TWh. År 2021 
var elanvändningen 140 TWh inklusive överföringsförluster. Bostads- 
och servicesektorn använder mest el, 75 TWh under 2021, därefter 
kommer industrisektorn med 48 TWh under 2021.20 Det framstår 
som allmänt vedertaget att elbehovet kan förväntas öka i takt med 
att energisystemet ställs om för att nå klimatneutralitet. Uppgifterna 
går dock isär om hur mycket elanvändningen förväntas öka. En kraf-
tig ökning i elanvändningen skulle innebära ett trendbrott jämfört 
med utvecklingen under de senaste decennierna. Det mesta pekar dock 
på att ett sådant trendbrott är nära förestående.21 Både Energimyn-
digheten och Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har i 

 
16 www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/energilaget/energilaget-i-siffror-2022-
30-14.xlsx. 
17 Energimyndigheten (2021a), s. 5. 
18 Johnsson, Filip m.fl. (2022b), s. 7 f. 
19 SOU 2021:21, s. 328. 
20 www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/fortsatt-hog-elproduktion-och-elexport-
under-2021. 
21 Johnsson, Filip m.fl. (2022b). 
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korttidsprognoser22 uppskattat att elanvändningen kommer att öka 
de närmaste åren. Som skäl för denna utveckling anges bl.a. elektri-
fiering av transportsektorn och ökning av den elintensiva industrin. 

Ett antal olika scenariostudier för utvecklingen på längre sikt har 
genomförts. I Energimyndighetens återkommande scenarioanalys 
över den långsiktiga utvecklingen var 2018-års analys23 den första 
som tog höjd för en mer omfattande elektrifiering inom industri och 
transport. Energimyndigheten gjorde i den rapporten bedömningen 
att ett scenario med högre elektrifiering skulle kunna leda till en 
elanvändning om ungefär 200 TWh 2050. Två år senare bedömde 
Energimyndigheten i 2020-års analys24 att elanvändningen kan uppgå 
till 234 TWh 2050 vid ett elektrifieringsscenario. Svenska Kraftnäts 
långsiktiga marknadsanalys25 från 2021 redogör för fyra olika scena-
rier där utfallsrummet för elanvändningen efter 2040 är mycket stort. 
Den totala elanvändningen 2045 skiljer sig i Svenska kraftnäts scena-
rier från 174 TWh som lägst till 286 TWh som högst. Skillnaderna 
beror främst på utvecklingen inom industrin där det mest elektrifie-
rade scenariot innebär ett antagande om en omfattande elektrifiering 
inom den svenska industrin även för exportändamål. Ett flertal andra 
studier26 talar för att elanvändningen kommer att öka på lägre sikt. 

Scenariostudier över framtida effektbehov 

En annan viktig aspekt av elanvändarnas behov är att el efterfrågas 
av marknaden i olika omfattning vid varje tidpunkt. Efterfrågan på 
effekt måste mötas med en lika momentan tillförsel av el, vilket vid 
sidan om det årliga elbehovet påverkar dimensioneringen av elsyste-
met. Förväntningarna är stora på att efterfrågeflexibilitet och energi-
lager i framtiden kan bidra för att möta den framtida effektbalansen 
och på så sätt minska behovet av momentan elproduktion och el-
överföring. Vid en väsentlig ökning i elanvändning till följd av elek-
trifiering ökar även effektbehovet. De senaste åren pendlar det maxi-

 
22 Energimyndigheten (2022), s. 7 och Svenska kraftnät (2022), s. 24 f. 
23 Energimyndigheten (2019). 
24 Energimyndigheten (2021e), s. 17, se även Energimyndigheten (2021b). 
25 Svenska kraftnät (2021a), s. 34. 
26 Bruce, Johan m.fl. (2019), Gode, Jenny m.fl. (2021), Quist, Staffan (2020), Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademien (IVA) (2019) och WSP (2021). 
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mala eleffektbehovet runt 25 gigawatt (GW), beroende på framför allt 
vintertemperaturen.27 

Svenska Kraftnät uppskattade det maximala effektbehovet 2045 
till 29 GW i scenariot med lägst grad av elektrifiering respektive 
47 GW i scenariot med högst grad av elektrifiering.28 Värdena inklu-
derar flexibilitet på efterfrågesidan. I en analys29 av högelscenarier som 
togs fram av Profu 2021 gjordes uppskattningar av det maximala 
effektbehovet under 2045. Effektbehovet förväntas inte öka i samma 
takt som elbehovet. Det beror på att huvuddelen av den tillkom-
mande elanvändningen i analysen är av industriell art med ett relativt 
jämnt effektbehov under året. Dessutom förväntas elfordon laddas 
smart i analysen så att denna laddning inte bidrar till den nationella 
effekttoppen och efterfrågan på el för uppvärmning minska genom 
fortsatt övergång från direktel och vattenburen elvärme till effektiva 
värmepumpar och icke-elbaserade uppvärmningsalternativ som exem-
pelvis fjärrvärme. Vid de högelscenarier som analyserades uppskattade 
Profu det maximala effektbehovet till drygt 37 GW respektive drygt 
47 GW. Efterfrågeflexibilitet inom industrin, t.ex. genom elektro-
lysörer i kombination med vätgaslager, kan medföra en reducering 
av det maximala effektbehovet med flera gigawatt. 

5.2.3 Elektrifieringsstrategin lägger grunden för att kunna 
genomföra elektrifieringen 

I februari 2022 beslutade regeringen om en nationell strategi30 för 
elektrifiering (Elektrifieringsstrategin) vars syfte är att lägga grun-
den för att kunna realisera en omfattande elektrifiering som bidrar 
till att klimatmålen nås. I strategin anger regeringen att elektrifier-
ingen är avgörande för att nå klimatmålen.31 Regeringen noterar att 
det innebär stora osäkerheter att uppskatta framtida elanvändning i 
ett så långt tidsperspektiv som till 2045 men att elektrifieringen, oav-
sett nivå, innebär ett nytt läge för elsystemet.32 Samtidigt förväntas 
elsystemet tillgodose el- och effektbehov och det framhålls att elek-

 
27 Johnsson, Filip m.fl. (2022b), s. 7 f. 
28 Svenska kraftnät (2021a), s. 74. 
29 Gode, Jenny m.fl. (2021). 
30 Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en 
historisk klimatomställning (elektrifieringsstrategin), bilaga till beslut II 4 vid regeringssamman-
träde, dnr I 2022/00299 m.fl., 3 februari 2022, s. 52. 
31 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 10. 
32 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 14 f. 



SOU 2022:21 Bakgrund – elnät 

199 

trifieringen inte ska bromsas av tillgången på el och effekt.33 Det fram-
hålls även att elektrifiering och framtida elförsörjning är av mycket 
stor vikt för samhällsutvecklingen i hela landet.34 

Genom tolv punkter pekar regeringen ut inriktningen för den 
framtida utvecklingen och anger en ram för genomförande av de åt-
gärder som behövs för elektrifieringen, se figur 5.1. I Elektrifierings-
strategin definieras 67 åtgärder som ska genomföras under treårs-
perioden 2022–2024.35 

Figur 5.1 Elektrifieringsstrategins tolv punkter 

 
Källa: Elektrifieringsstrategin. 

5.3 Elsystemet och elmarknaden behöver utvecklas 

Elektrifieringen innebär utmaningar för hela elsystemet. De inve-
steringar som behövs för att elsystemet ska kunna tillgodose fram-
tida el- och effektbehov kommer att genomföras av många aktörer 
på den avreglerade elmarknaden och av nätföretag inom ramen för 
elnätsmonopol. Förutsättningarna påverkas samtidigt av den inter-
nationella utvecklingen.36 

Elsystemet innefattar fysiska anläggningar för produktion och an-
vändning av el samt elnätet med dess ledningar och övriga anlägg-
ningar. Det svenska elnätet är indelat i tre nivåer: transmissionsnät 
220 kilovolt (kV) eller mer, regionnät 30–130 kV, och lokalnät van-
ligen 10–20 kV.37 Transmissionsnätet för över elen längre sträckor i 
framför allt nord-sydlig riktning medan region- och lokalnät distri-

 
33 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 19. 
34 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 12. 
35 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 4. 
36 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 2. 
37 SOU 2019:30, Moderna tillståndsprocesser för elnät, s. 59 f. 
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buerar elen till industrier och samhällen.38 Elnätet ägs och drivs av 
nätföretag. Transmissionsnätet ägs av staten och förvaltas och drivs 
av Svenska kraftnät. Regeringen föreslår39 ett antal ändringar i ellagen 
som ska träda i kraft den 1 juli 2022 och som syftar till att genomföra 
elmarknadsdirektivet. Genom ändringarna introduceras begreppet 
distributionsnätsföretag i ellagen, definierat som ett nätföretag som 
innehar ett lokal- eller regionnät. 

Elmarknaden utgörs av elproducenter, elnätsföretag, elanvändare, 
elhandelsföretag, elbörsen och systemansvarig myndighet, dvs. de 
aktörer som verkar på marknaden samt relationerna mellan dem.40 
Produktion, användning och överföring av el måste samverka och 
elmarknaden vara funktionell för en säker elförsörjning.41 

5.3.1 Några av elsystemets viktigaste egenskaper 

Elsystemet måste ha tillräcklighet, såväl avseende mängden produce-
rad el som elnätets kapacitet. Dessutom måste de anläggningar som 
ingår i elsystemet samverka på ett driftsäkert sätt. Här beskrivs för-
enklat några av elsystemets grundläggande egenskaper och dess drift 
på nationell nivå. 

Elsystemets tillräcklighet 

Tillräcklighet avser frågan om elsystemets produktions- och nät-
kapacitet är tillräcklig för att tillgodose användarnas behov av el och 
effekt. För att elsystemet ska vara tillräckligt behöver summan av 
inhemsk elproduktion och elimport motsvara elanvändningen och 
elnätet ha den kapacitet som krävs för att föra över elen dit den ska 
användas. Kan elnätet inte föra över den el som efterfrågas uppstår 
kapacitetsbrist.42 

Den svenska elproduktionen baseras till stor del på vattenkraft 
och kärnkraft. Vindkraft och solkraft ökar men utgör fortfarande en 
mindre del av den totala tillförda energin.43 Sveriges årliga elproduk-

 
38 Energimyndigheten (2021a), s. 11. SOU 2019:30, s. 61. 
39 Prop. 2021/22:153, Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet. 
40 Svenska kraftnät m.fl. (2021), s. 12. 
41 Svenska kraftnät (2021b), s. 24. 
42 Jämför Svenska kraftnät (2021c), s. 75. 
43 Energimyndigheten (2021a), s. 4 f. och Energimyndigheten (2020a), s. 6 f. 
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tion har enligt Energimyndighetens statistikdatabas44 överstigit el-
användningen sedan 2011. 

I vissa situationer kan det uppstå en effektbrist i Sverige eller i 
något av Sveriges fyra elområden45. Då kan elproduktion och import-
möjligheter inte tillgodose elanvändarnas önskemål om effekt. Detta 
kan vara fallet vid riktigt kalla vinterdagar. För att hantera sådana 
situationer har Svenska kraftnät haft krav på sig att upphandla en 
effektreserv. Effektreserven, och dess högsta storlek, regleras i lagen 
(2003:436) om effektreserv och i förordningen (2016:423) om effekt-
reserv. Historiskt har effektreserven bestått i avtal om ökad produk-
tionskapacitet eller minskad elanvändning.46 Effektreserven har hit-
tills inte använts i någon större omfattning.47 Sedan 2020 regleras denna 
typ av reserver i EU:s elmarknadsförordning.48 Energimarknads-
inspektionen har föreslagit49 ändringar i lagen om effektreserv och den 
svenska effektreserven förväntas genomgå stora förändringar de kom-
mande åren.50 

Effektbrist kan även uppstå regionalt eller lokalt. Det betyder att 
det visserligen finns tillräcklig effekt i systemet men att elnätet inte 
klarar att föra över tillräckligt stor mängd effekt till en viss region 
eller plats. Sådana situationer beror främst på kraftiga förändringar i 
förbrukning i området eller att lokal produktion lagts ned.51 

Elsystemets driftsäkerhet 

Driftsäkerhet handlar om elsystemets stabilitet och förmåga att hantera 
störningar. Elsystemets stabilitet förutsätter bl.a. balans mellan pro-
duktion och förbrukning, en stabil frekvens samt stabila spännings-
nivåer. Det är fysikaliska regler som styr hur systemet reagerar på en 
viss händelse. Hur händelsen hanteras påverkar förmågan att upp-
rätthålla säkerhet och leverans av el. Det kan finnas olika sätt att 
hantera stabilitet och skapa störningstålighet i elsystemet. 

 
44 www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken. 
45 Luleå SE 1, Sundsvall SE 2, Stockholm SE 3 och Malmö SE 4. 
46 Svenska kraftnät (2021b), s. 98 f. 
47 Prop. 2015/16:117, s. 8. 
48 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre 
marknaden för el (elmarknadsförordningen). 
49 Energimarknadsinspektionen (2020c), s. 508 f. 
50 Svenska kraftnät (2021b), s. 98 f. 
51 Svenska kraftnät (2019d), s. 13. 
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Balansering och frekvensreglering 

En av de mest grundläggande fysikaliska reglerna för elsystemet är 
den om balans. Den betyder att elanvändningen i varje ögonblick 
måste mötas av exakt lika stor elproduktion. Även det motsatta gäller, 
dvs. producerad el kan inte matas in i nätet om inte den elen används 
i exakt samma ögonblick.52 Denna balans är nödvändig för att el-
systemet ska fungera och för att elnätet ska kunna föra över el. 

Genom planering sker en grundläggande balansering av tillgång 
och efterfrågan innan drifttimmen. Det sker på elmarknaden via el-
leverantörer, dvs. den som yrkesmässigt levererar el, och inte av nät-
företagen. Balansen måste dock även säkerställas av elsystemet i vad 
som i dagligt tal kan kallas ögonblicket och i drifttimmen. 

Systemets förmåga att upprätthålla balans mellan elproduktion 
och elförbrukning kallas frekvensstabilitet.53 För att skapa balans i 
ögonblicket måste produktion eller förbrukning justeras automa-
tiskt. Frekvensstabilitet i drifttimmen upprätthålls även med hjälp av 
manuella åtgärder. Svenska kraftnät är i egenskap av systemansvarig 
myndighet ansvarigt för balanseringen i driftskedet och upphandlar 
tjänster för detta. I dagens elsystem står vattenkraften till största delen 
för frekvensregleringen.54 Om frekvensregleringen inte räcker till finns 
en s.k. störningsreserv som kan aktivera produktion inom 15 minuter.55 

Skulle stödtjänster och reserver inte räcka till sker automatisk och 
manuell frånkoppling av elanvändning för att återställa balansen.56 
Det är Svenska kraftnät som enligt 8 kap. 2 § ellagen (1997:857) be-
ordrar frånkoppling. Frånkoppling ska, i den utsträckning system-
ansvaret medger det, genomföras så att samhällsviktiga elanvändare 
prioriteras. Energimyndigheten har i uppdrag att utveckla en planer-
ingsmetod för styrning av el till prioriterade användare vid effekt-
brist. Detta kallas styrel.57 Planeringsmetoden innebär att statliga 
myndigheter identifierar och prioriterar samhällsviktiga verksamheter 
och elanvändare medan länsstyrelsen leder och samordnar arbetet i 
länet. Kommunerna och nätföretagen har viktiga roller i planeringen 

 
52 North European Power Perspectives (2016), s. 4. 
53 Svenska kraftnät (2019a), s. 21. 
54 Svenska kraftnät (2021b), s. 42 f. 
55 Svenska kraftnät (2021b), s. 49 f. och 56 f. 
56 Svenska kraftnät (2019d), s. 16 f.  
57 Förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 
Prop. 2010/11:56, Prioritering av samhällsviktiga elanvändare, s. 16. 
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bl.a. genom att identifiera och prioritera berörda elanvändare respek-
tive elledningar.58 

Spänningsstabilitet 

Elektriska anläggningar är skapade för ett visst spänningsintervall. 
Om spänningen inte hålls inom detta intervall kan det leda till skador 
på anläggningar eller personer och risk för maskinhaverier. För el-
nätets del är spänningen bl.a. viktig för att överföringen av el ska vara 
säker och tillförlitlig. Även spänningsregleringen måste ske i olika tids-
skalor. På den riktigt korta tidsskalan, i ögonblicket, krävs en tröghet 
mot spänningsändringar. Tröghet kan sägas bidra med en momentan 
reglering vid obalans så att frekvensen inte sjunker till problematiska 
nivåer innan den automatiska frekvensregleringen har aktiverats, vilket 
sker inom några sekunder. I övrigt bidrar integrerade nätkomponenter 
och produktionsanläggningar med funktioner för spänningsstabilitet.59 

Förmåga att hantera oförutsedda händelser 

Elnätets förutsättningar och dimensioneringskriterier skiljer sig åt 
beroende på om de avser transmissionsnät, regionnät eller lokalnät. 
Transmissionsnätets förmåga att hantera oförutsedda händelser ut-
går från det s.k. N-1 kriteriet vilket kan beskrivas som att elsystemet 
ska ha samma funktionalitet även om en godtycklig komponent 
kopplas från, dvs. systemet ska klara ett fel utan att störningar i el-
leveranserna uppstår. Som exempel kan nämnas situationen att fel 
uppstår på en elledning så att den kopplas bort. För att upprätthålla 
säkerheten i systemet och för omgivningen sker sådan bortkoppling 
automatiskt vid vissa typer av fel. Elen som ledningen förde över kom-
mer då att flöda genom övriga elnätet som måste klara den ökade 
lasten för att störningar inte ska uppstå. Målen60 för driftsäkerhet i 
transmissionsnätet innebär vidare att åtgärder ska vidtas så att syste-
met kan klara ett nytt fel efter 15 minuter. Felet är i regel inte åt-
gärdat inom den tiden men genom korrigerande åtgärder i kontroll-
rummet kan systemet ändå klara ytterligare ett fel. 

 
58 Prop. 2010/11:56, s. 18. Energimyndigheten (2018a). 
59 Svenska kraftnät (2021b), s. 74 f. 
60 Regeringsbeslut, att godkänna mål för driftsäkerhet på stamnätet, dnr N2009/6944/E, 24 sep-
tember 2009. 
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N-1 dimensioneringen innebär redundans vid ett fel. Det betyder 
att även om det blir avbrott på en ledning eller en komponent i en 
station går sönder kan en annan ledning eller komponent ta över och 
upprätthålla funktionen. Inträffar däremot två fel i elsystemet kan 
det påverka systemets förmåga att upprätthålla elleveranser. Eftersom 
elsystemet är ett integrerat system kan störningar få konsekvenser 
för hela eller stora delar av elnätet. Den senaste storstörningen 2003 
orsakades av att två fel inträffade inom 15 minuter, ett i Oskars-
hamnsverket och ett i transmissionsnätet vid Varberg. Konsekvensen 
blev strömavbrott upp till åtta timmar i området söder om en linje 
från Norrköping till Varberg i Sverige och Själland i Danmark.61 

5.3.2 Elmarknaden 

Avregleringen av elmarknaden i mitten av 1990-talet innebar bl.a. att 
elanvändare kan välja elleverantör.62 En elleverantör är enligt 8 kap. 
4 § ellagen ansvarig för att leverera lika mycket el som dess kunder 
använder. För detta ska det finnas en balansansvarig som planerar 
produktion och förbrukning för varje timme samt köper och säljer 
el för att uppnå balans. Elen kan ha producerats av elleverantören 
själv eller någon annan. 

Priset på el bestäms av utbud och efterfrågan och dess bakom-
liggande faktorer men påverkas också av exempelvis konkurrenssitua-
tionen på marknaden samt politiska beslut såsom skatter, avgifter, 
elcertifikatssystem och utsläppshandelssystem. Sverige är indelat i 
fyra elområden och priser för respektive elområde bestäms ett dygn 
i förväg för varje timme det kommande dygnet på en s.k. dagenföre-
marknad. Dessa priser kan sedan justeras under dygnet på en s.k. 
intradagsmarknad.63 Tidsramar m.m. för dagenföre- och intradags-
marknaden regleras i en EU-förordning.64 

Elmarknadsförordningen reglerar EU:s inre elmarknad. Den anger 
även de villkor som EU-länderna måste uppfylla för inrättandet av 
kapacitetsmekanismer och principerna för deras skapande. Elmark-

 
61 Svenska kraftnät (2003). 
62 Prop. 1991/92:133, om en elmarknad med konkurrens. 
63 www.ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden. 
64 Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av rikt-
linjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. 
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nadsdirektivet65 anger ytterligare regler för produktion, överföring, 
distribution, leverans och lagring av el, tillsammans med aspekter 
avseende konsumentskydd. I Elektrifieringsstrategin66 åtgärd 56 an-
ger regeringen att genomförandet av EU-lagstiftningen förväntas bidra 
till elektrifieringen genom en mer effektiv elmarknad. 

På elmarknaden ingås flera olika avtal mellan olika parter. Vissa 
av dessa avser el, medan andra avser nyttjandet av nätföretagens nät 
för elöverföring. Nätföretagen har nätavtal med såväl elproducenter 
som elanvändare. För att en elanvändare ska få en elleverans krävs det 
avtal både rörande el och elöverföring. För det senare betalar elanvänd-
aren en elnätsavgift samt en engångsavgift vid anslutning till elnätet.67 

En nätkoncession innebär ett legalt monopol på aktuell elöver-
föring och ellagen har därför bestämmelser till skydd för kunder, 
men som också innebär ett skydd för investeringarna i elnätet. Nät-
tarifferna för både överföring och anslutning ska vara objektiva och 
icke-diskriminerande och rymmas inom den intäktsram som bestäms 
enligt 5 kap. ellagen.68 

Arbete med att ta fram föreskrifter rörande utformningen av nät-
tariffer som ska främja ett effektivt nätutnyttjande pågår hos Energi-
marknadsinspektionen. I det arbetet har man pekat på svårigheterna 
med att ge kunderna incitament till att använda elnätet på effektivaste 
möjliga sätt utan att för stora fördelningseffekter uppstår. Energi-
marknadsinspektionen konstaterar att det är nödvändigt med en 
tariffstruktur med flera olika komponenter för att hantera de mål-
konflikter som annars kan uppstå.69 Åtgärd 22 i Elektrifieringsstra-
tegin70 nämner även en uppföljning av detta arbete och av Svenska 
kraftnäts arbete med nättariffer. 

5.3.3 Ansvar och roller i elsystemet 

För att elsystemet som helhet ska kunna tillgodose elförsörjningens 
och elektrifieringens behov behöver alla aktörer i elsystemet vidta 
åtgärder inom sitt ansvarsområde och samverka med varandra. 

 
65 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknads-
direktivet). 
66 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 87 f. 
67 www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/distribution/fragor--svar. 
68 SOU 2019:30, s. 63–64. 
69 Energimarknadsinspektionen (2021a), s. 6–7. 
70 Elektrifieringsstrategin (2022). 
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Nätföretagen har ett tydligt ansvar att bygga ut elnätet vid kapa-
citetsbrist.71 Nätföretagen ansvarar enligt 3 kap. ellagen för sitt elnät 
och att ansluta produktion och förbrukning till elnätet. De ska enligt 
3 kap. 1 § ellagen bygga ut och underhålla sitt elnät så att det mot-
svarar lagens krav på säkerhet och överföring av el. Svenska kraftnät 
ansvarar för transmissionsnätet och har enligt 8 kap. 1 § ellagen ett 
övergripande systemansvar vilket innebär ett ansvar för att elsyste-
mets alla delar samverkar på ett driftsäkert sätt. Svenska kraftnät upp-
handlar eller utför åtgärder i det egna nätet för att åstadkomma en 
driftsäker samverkan.72 

En av grunderna i den avreglerade marknaden, som framgår av 
3 kap. 1 a § ellagen, är att en juridisk person inte får bedriva både nät-
verksamhet och elproduktion. El får alltså inte produceras av nätföre-
tag utan endast av elproducenter. Elproducenter har ett ansvar för att 
den egna anläggningen uppfyller kraven på driftsäkerhet. Detsamma 
gäller elanvändare. Elproducenter kan också bidra till driftsäkerhet i 
elsystemet genom t.ex. frekvensreglering, spänningsreglering eller 
genom att skapa tröghet mot spänningsförändringar. Även elanvän-
dare kan bidra med systemtjänster t.ex. genom flexibilitet i använd-
ning.73 De ändringar som regeringen föreslår74 i ellagen i syfte att 
genomföra elmarknadsdirektivet rör bl.a. stödtjänster, flexibilitet och 
vilka verksamheter ett nätföretag inte får bedriva. 

Elleverantörer säljer el till elanvändare. De ansvarar planerings-
mässigt och ekonomiskt för balans mellan produktion och förbruk-
ning. 

Om elbrist skulle uppstå är det främst elmarknadens uppgift att 
hantera denna. Om elmarknadens resurser inte skulle räcka till anses 
ett synnerligen extremt läge föreligga. Då måste beslut om förbruk-
ningsdämpande åtgärder beslutas av regeringen. Även när det gäller 
effektbrist har elmarknadens aktörer ett ansvar för att motverka att 
effektbrist uppstår. Systemansvaret innebär alltså inte ett långsiktigt 
ansvar för att det vid varje givet tillfälle finns produktionsresurser som 
motsvarar den samlade elförbrukningen i landet.75 Genom störnings-
reserven och effektreserven har Svenska kraftnät ett avgränsat ansvar 
att motverka och hantera en effektbrist. Som framgår i avsnitt 5.3.1 

 
71 Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 28 f. 
72 Svenska kraftnät (2021b), s. 74 f. 
73 Svenska kraftnät (2021b), s. 45 och 77. 
74 Prop. 2021/22:153. 
75 Prop. 2002/03:85, Vissa elmarknadsfrågor, s. 21. 
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kommer effektreserven att genomgå en förändring de kommande 
åren.76 

Energimarknadsinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen 
och tillståndsprövningen enligt ellagen och ska bl.a. verka för energi-
effektivitet och effektiv konkurrens samt främja efterfrågeflexibilitet 
på elmarknaden. Sedan 2018 får Energimarknadsinspektionen även 
meddela föreskrifter bl.a. för elektriska anläggningar i syfte att säker-
ställa driftsäkerheten i det nationella elsystemet. Gäller föreskrifterna 
utrustning för automatisk förbrukningsfrånkoppling är det dock 
Svenska kraftnät som meddelar föreskrifter.77 

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är förvaltningsmyn-
dighet för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället 
och ska bl.a. bidra i arbetet med omställningen av elsystemet som även 
kan möjliggöra för nya användningsområden av el. 

I Elektrifieringsstrategins åtgärder 8 och 9 aviseras en kommande 
översyn av myndigheternas ansvar och uppgifter inom energiområdet 
samt inrättandet av ett Elektrifieringsråd.78 

5.3.4 Omställningen innebär utmaningar för elsystemet 

Omställningen förutsätter anpassningsförmåga 

Det går inte med säkerhet att säga hur elproduktion, elanvändning, 
elmarknaden och elsystemet kommer att se ut 2045. Utvecklingen 
kommer att drivas av energimarknaderna och efterfrågan från energi-
användare. En stor mängd faktorer kan påverka vilka vägar som ut-
vecklingen tar, t.ex. regelverk, andra styrmedel, politiska ambitioner 
och omvärldshändelser.79 Det sker också en omfattande teknikutveck-
ling som kan påverka hur de energipolitiska målen och klimatmålen 
bör nås.80 Målen innebär dock omställningar som påverkar elsystemet 
på ett grundläggande sätt såväl avseende tillräcklighet som driftsäker-
het. I vilken utsträckning målen kan nås påverkas bl.a. av elsystemets 
förmåga att tillräckligt snabbt anpassa sig till förändringarna som 
omställningen innebär. Här utvecklas några trender i dessa föränd-
ringar. 

 
76 Prop. 2009/10:113, Effektreserven i framtiden, s. 16. Prop. 2015/16:117, s. 17. 
77 8 kap. 3 c-d §§ ellagen och 16 b–d §§ förordning (1994:1806) om systemansvaret för el. 
78 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 31–32. 
79 Energimyndigheten (2018b), s. 10. 
80 Energimyndigheten (2018b), s. 23. 
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Elnätets utveckling är till viss del en följd av hur andra delar av 
elsystemet utvecklas, exempelvis genom att ökad efterfrågan utgör 
ett skäl för att nätföretagen ska bygga ut elnät. Samtidigt kan elnätets 
kapacitet, och förväntade kapacitet, påverka utvecklingen av andra 
delar av elsystemet, t.ex. möjligheter att elektrifiera industri eller 
ansluta förnybar elproduktion. 

Förändrad elanvändning och elproduktion kräver nya lösningar, 
ökad kapacitet och flexibilitet 

Förändringar i elanvändningen 

Elektrifieringen påverkar förbrukningsmönster t.ex. genom lokalt 
kraftigt ökade el- och effektbehov. När det gäller industrin har dess 
elanvändning i Sverige legat nära 50 TWh/år sedan 1990-talet. För-
ändringar i elbehovet har historiskt främst styrts av konjunkturen 
men klimatomställningsprojekt får nu och i framtiden stor påverkan 
på industrisektorns elanvändning.81 

Som exempel kan nämnas att elektrifiering av SSAB:s och LKAB:s 
järnsvamps- och stålproduktion, inklusive projektet HYBRIT82, för-
väntas kräva 51–81 TWh/år vid full drift, Northvolts batterifabrik i 
Skellefteå beräknas behöva 2–3 TWh/år, Cementas planer på elektri-
fiering av cementproduktionen uppskattas kräva 5 TWh/år, projekt 
för att producera e-metanol och elektroflygbränsle 5,5 TWh och Green 
Wolverines planer på Förnybar konstgödselproduktion 5 TWh.83 

För att producera vissa förnybara drivmedel krävs vätgas som pro-
duceras med hjälp av el, vilket är en energikrävande process. I initia-
tivet Fossilfritt Sveriges (M 2016:05) vätgasstrategi84 anges att Preem 
kan behöva 5 TWh vätgas 2030, men beroende på råvara till proces-
serna samt den totala drivmedelsproduktionen skulle siffran kunna 
bli mycket högre. Om svensk skogsråvara ska användas för att pro-
ducera de 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel som Preem aviserat85 
som målsättning till 2030 kommer det behövas minst 40 TWh el och 
minst 40 TWh biomassa alternativt minst 80 TWh biomassa, dvs. 

 
81 Holtz, Christian m.fl. (2020), s. 12 f. 
82 Hydrogen breakthrough ironmaking technology – ett samarbete mellan stålföretaget SSAB, 
gruvbolaget LKAB och Vattenfall. 
83 Johnsson, Filip m.fl. (2022b), s. 20. 
84 Fossilfritt Sverige (2021b). 
85 Preem (2020). 
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beroende på hur stor andel av den tillförda energin för processen 
som sker i form av el.86 

Energimyndigheten bedömer87 i sitt elektrifieringsscenario att an-
delen laddfordon 2050 kan uppgå till drygt 80 procent av personbils-
flottan medan motsvarande siffra bedöms vara omkring 30 procent 
för tunga vägtransporter. Det i sin tur skulle innebära en elanvänd-
ning på 28 TWh för vägtransporter 2050.88 

Samtidigt som dessa förändringar sker finns andra påtagliga för-
ändringar i förbrukning som t.ex. etablering av datahallar där en en-
skild sådan kan ha ett behov som motsvarar en stad i Västerås storlek.89 

Ökad elanvändning kräver att mer el produceras eller importeras. 
Om elanvändarna inte är lokaliserade där elen produceras behöver 
elen föras över till elanvändarna, vilket ställer krav på förstärkt nät-
kapacitet och ett elnät anpassat till nya förbrukningsmönster. Förstärk-
ningarnas omfattning kan reduceras bl.a. genom att energiintensiva 
verksamheter lokaliseras på ett sätt som är anpassat till elsystemet. 

Elsystemet behöver klara förändrade effektbehov. Det kräver till-
räcklig elproduktion och tillräcklig nätkapacitet. Därutöver förväntas 
nya sätt att tillgodose effektbehovet bli viktiga, t.ex. användarflexi-
bilitet och lagring.90 Hur stor påverkan omställningen får på produk-
tion och elnät beror bl.a. på i vilken utsträckning flexibla lösningar 
och lagring används. Exempelvis beror transportsektorns påverkan 
på effektbehovet till stor del på hur laddningen av fordon anpassas 
till systemet i övrigt.91 

Även energieffektivisering är en viktig del i den omställning som 
ska ske för att nå målen.92 Elektrifieringsstrategin lyfter också i 
åtgärd 10 att ”energieffektivitet först” ska vara den princip som väg-
leder utvecklingen av elsystemet.93 

 
86 Johnsson, Filip m.fl. (2022b), s. 16 f. 
87 Energimyndigheten (2021b). 
88 Johnsson, Filip m.fl. (2022b), s. 27. 
89 Svenska kraftnät (2019d), s. 13. 
90 Se t.ex. Energimyndigheten (2018b), s. 16 och 28, Länsstyrelsen i Skåne m.fl. (2020), s. 3, 
Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 17. 
91 Angående transportsektorns effektbehov se Holtz, Christian m.fl. (2020), s. 7. 
92 SOU 2021:21, s. 153 f. 
93 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 33. 
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Förändringar i elproduktionen 

På produktionssidan innebär energiomställningen att produktions-
mixen ändras. Samtidigt förväntas många produktionsanläggningar 
nå sin tekniska livslängd till 2045. Energimyndigheten uppskattar att 
det rör sig om anläggningar motsvarande 105 TWh i årsproduktion 
från kärnkraft, biokraft och vindkraft. Även vattenkraften har ett 
stort investeringsbehov. Förändringen kommer att orsaka olika ut-
maningar för elsystemet beroende på vad som ersätter nedlagd pro-
duktion, vad som tillkommer för att tillgodose ökade elbehov och var 
den tillkommande produktionen lokaliseras.94 

Förnybar energi såsom vindkraft och solkraft är generellt sett 
mer decentraliserad, småskalig och väderberoende.95 Produktionen 
kommer att matas in till elnätet på nya geografiska platser och delvis 
på nya spänningsnivåer i elnätet. Elnätet behöver ha tillräcklig kapacitet 
för att ansluta nya produktionsanläggningar och ta emot inmatad 
effekt. 

Vindkraft och solkraft är mer variabel och mindre planerbar än 
vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Det gör att behovet av balan-
sering ökar på alla tidsskalor. Balansering genom planering blir svårare 
men även frekvensreglering och balansering i drifttimmen påverkas. 
Traditionellt har balansering i ögonblicket huvudsakligen skett genom 
att produktionen har följt förbrukningen. Ökad mängd vindkraft 
och solkraft antas kräva bl.a. reglerbar produktion, energilager, flexi-
bilitet hos elanvändare och ett anpassat elnät.96 Vattenkraftens regler-
förmågor förväntas få stor betydelse.97 Även behovet av kapacitet i 
elnätet påverkas eftersom reglering förutsätter att elnätet har kapa-
citet att hantera ändrade flöden, t.ex. om produktion från en källa 
ska kunna ersättas med produktion från en annan källa på en annan 
plats.98 Elanvändare kan bli såväl producenter som förbrukare, t.ex. 
genom att installera solcellspaneler. Det påverkar i vilken riktning 
elen strömmar i systemet.99 

Vindkraft och solkraft bygger också på kraftelektronik som har 
andra egenskaper än vattenkraftens och kärnkraftens synkrongenera-

 
94 Energimyndigheten (2018b), s. 10 f. 
95 SOU 2019:30, s. 73. 
96 Energimyndigheten (2018b), s. 27 f. North European Power Perspectives (2016), s. 11 f. 
Svenska kraftnät (2021b), s. 89. 
97 Energimyndigheten (2018b), s. 4. North European Power Perspectives (2016), s. 12. 
98 North European Power Perspectives, (2016), s. 26. 
99 Energimyndigheten (2021a), s. 11. 
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torer. Denna kraftelektronik bidrar t.ex. inte naturligt med tröghet 
mot frekvensförändringar vid obalans mellan produktion och för-
brukning. Elsystemet måste anpassas till dessa nya förutsättningar 
och nya eller utvecklade systemtjänster behövs, t.ex. att installera 
synkronkompensatorer i elsystemet, utrusta vindkraftverk med sär-
skild kraftelektronik och anpassa likströmsförbindelser.100 

Ett elsystem med mycket vindkraft och solkraft har också andra 
förutsättningar för spänningsreglering. Nya funktioner såsom shunt-
kondensatorer och styrbara spänningsreglerande apparater kommer 
behövas för att upprätthålla överföringsförmågan i elnätet.101 

Marknaden styr utvecklingen, nätföretagen anpassar elnätet 

Elsystemets anpassning till 100 procent förnybar produktion och 
klimatneutrala elanvändare innebär att elsystemet kommer att se 
annorlunda ut 2045 jämfört med i dag. På den avreglerade svenska 
elmarknaden är det marknadens aktörer som förväntas utveckla el-
systemet. Det finns ett antal styrmedel som bl.a. kan bidra till omställ-
ningen antingen genom att begränsa marknaden, t.ex. genom krav på 
tillstånd och den svenska effektreserven, eller genom att påverka kon-
kurrensförhållanden, t.ex. elcertifikatsystemet och EU:s system för 
handel med utsläppsrätter.102 Elmarknaden kan behöva utvecklas för 
att elsystemet ska kunna anpassa sig på det sätt som behövs.103 

Nätföretagen har enligt 3 kap. 1 § ellagen ett ansvar för att elnätet 
är säkert, motsvarar kraven på överföring av el och har tillräcklig 
kapacitet för att möta behoven. Svenska kraftnäts systemansvar en-
ligt 8 kap. 1 § ellagen innebär inte ett ansvar för att elproduktionen 
på lång sikt ska motsvara elanvändningen utan endast att balansen 
inom hela eller delar av landet kortsiktigt upprätthålls.104 

 
100 North European Power Perspectives, (2016), s. 14 f. 
101 North European Power Perspectives, (2016), s. 10. 
102 Energimyndigheten (2018b), s. 22. 
103 North European Power Perspectives (2016), s. 11. 
104 Prop. 2002/03:85, s. 21. 



Bakgrund – elnät SOU 2022:21 

212 

5.3.5 Elnätet behöver anpassas och förstärkas 

Elnätets historiska utveckling 

Det svenska elsystem vi har i dag är i stora delar uppbyggt utifrån 
storskalig och centraliserad elproduktion från vattenkraft och kärn-
kraft. Elnätets struktur och uppbyggnad, ägarstruktur samt regler-
ing beskrivs i avsnitt 3.2 i betänkandet Moderna tillståndsprocesser för 
elnät (SOU 2019:30). 

Behovet av ett nationellt elnät uppstod under 1930-talet när den 
el som producerades vid Indalsälven skulle kunna föras över till södra 
Sverige. Regeringen tillsatte en utredning som tog fram ett förslag 
på transmissionsnätets utformning (då benämnt stamnät).105 För att 
kunna föra över el från vattenkraftverken i norr till förbrukning i 
söder fick transmissionsnätet en tydlig nord-sydlig riktning.106 

Ända fram till 1970-talet dominerade vattenkraften den svenska 
elförsörjningen.107 Kärnkraften byggdes därefter ut i Oskarshamn, 
Ringhals, Forsmark och Barsebäck.108 Kärnkraften krävde att stam-
nätet fortsatt behövde byggas ut, särskilt i södra Sverige där kärn-
kraften etablerades.109 

Under 1970-talet blev det tydligt att bristen på hänsyn till andra 
markanvändningsintressen vid byggande av elledningar hade lett till 
konflikter. Förhållandet mellan koncessionsprövningen och den fys-
iska planeringen blev därför föremål för behandling av riksdag och 
regering.110 Förbudet mot att bygga en elledning innan koncession 
meddelats skärptes och i förarbetena111 konstaterades att planeringen 
av utbyggnaden av elnätet behövde samordnas bättre med övrig sam-
hällsplanering. En sådan bättre samordning föreslogs ske genom ett 
frivilligt samrådsförfarande på central respektive regional nivå. Sam-
rådsförfarandet innebar på central nivå kortfattat att Vattenfallsverket 
skulle redovisa sina utbyggnadsplaner de närmaste 10 åren till Statens 
industriverk som skulle sammanställa materialet i rapporter och sam-

 
105 Prop. 1938:137, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2, 3 och 15 §§ lagen den 27 juni 
1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser rörande elektriska anläggningar, s. 9. 
106 SOU 2019:30, s. 61. 
107 Sjunnesson, Helene m.fl. (red.) (2012). 
108 Prop. 1979/80:170, om vissa energifrågor, s. 18. 
109 SOU 2019:30, s. 61. 
110 Prop. 1985/86:90, om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om exploater-
ingssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m. m., s. 125 f. 
111 Prop. 1981/82:188, med förslag till lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1): innefattande vissa 
bestämmelser om elektriska anläggningar, m.m., s. 16 f. 
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råda med centrala myndigheter och nätföretag. Rapporterna skulle 
distribueras till regeringen respektive länsstyrelserna som underlag för 
den regionala planeringen. 

Från 1940-talet byggdes stamnätet ut i snabb takt. Vid 1980-talets 
slut hade sammanlagt drygt 13 500 kilometer stamnät byggts i Sverige. 
Stamnätsbyggnationen minskade därefter markant till i genomsnitt 
300 kilometer ledning per decennium under perioden 1990–2019.112 
Sedan 1980-talet har elanvändningen också legat på en relativt jämn 
nivå.113 Ur ett historiskt perspektiv kan perioden 1990–2019 sam-
manfattas som en tid när det fanns god tillgång på el och det främst 
behövdes förvaltning av stabila elnät med tillräckliga marginaler för 
att tillgodose behovet av överföring av el. 

Ökad internationalisering sedan 1990-talet har inneburit integ-
rering av det svenska elnätet på den europeiska elmarknaden t.ex. 
genom nya likströmsförbindelser till Tyskland, Polen och Litauen. 

Elnätets framtida utveckling 

I Elektrifieringsstrategin114 konstaterar regeringen att dagens elek-
trifiering är mer komplex än de tidigare omfattande utbyggnader som 
skedde under 1900-talet. 

Den omställning som klimatmålen och de energipolitiska målen 
innebär är en av de största anledningarna till nätförstärkningar i trans-
missionsnätet.115 Även på lägre spänningsnivåer måste nätet anpassas 
bl.a. till en mer decentraliserad elproduktion och förändrad använd-
ning.116 De stora och bitvis snabba förändringarna i produktion och 
förbrukning är ofta svåra att förutse på tillräckligt lång sikt för att 
elsystemet ska hinna anpassas. Som framgår av avsnitt 5.3.4 behöver 
elnätet bl.a. 

• ansluta ny elproduktion, 

• anpassas till en ny produktionsmix, 

• klara ökad belastning på grund av ett ökat el- och effektbehov, 
  

 
112 Inspel till Klimaträttsutredningen från Svenska kraftnät. 
113 SOU 2017:2, Kraftsamling för framtidens energi, s. 81. 
114 Elektrifieringsstrategin, s. 2. 
115 Svenska kraftnät (2019d), s. 76 f. 
116 Energimyndigheten (2018b), s. 30. 
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• anpassas till förändrat förbrukningsmönster och 

• ha kapacitet att hantera förändrade flöden. 

Samtidigt börjar de äldsta delarna av det svenska elnätet att närma 
sig slutet av sin tekniska livslängd. I tabell 5.1 redovisas uppgifter som 
utredningen har erhållit från Svenska kraftnät och de tre regionnäts-
bolag som äger117 största delen av regionnäten. Av uppgifterna fram-
går att ungefär 42 procent av det svenska transmissionsnätet och en 
stor del av regionnätet behöver förnyas till 2045.118 Enligt en studie 
som North European Power Perspectives genomförde på uppdrag av 
Fossilfritt Sverige och Energiföretagen bedömdes investeringskost-
naden i elnäten under perioden 2021–2050 bli cirka 440–520 miljar-
der kronor och av detta uppskattades 70 procent avse förnyelser av 
befintligt nät.119 

Ofta planeras sådana förnyelser med hänsyn till behov av stärkt 
överföringskapacitet t.ex. genom att åldrade ledningar ersätts tidigare 
eller med en ny nätstruktur anpassad för framtidens behov.120 Det är 
en utmaning att genomföra alla dessa ombyggnationer i tid.121 

Det som ofta benämns utbyggnad i elnätet avser alltså i realiteten 
ett antal olika åtgärder. Utredningen har därför valt att kategorisera 
om- och nybyggnation i elnätet som förnyelse, förstärkning eller ny-
byggnation. Med förnyelse avses i detta betänkande att en befintlig led-
ning byggs om med bibehållen spänningsnivå. Förstärkning används 
när befintliga ledningar byggs om med högre spänning eller ökat antal 
ledningar. Nybyggnation används när helt nya ledningar byggs, dvs. 
en ledning som driftmässigt inte ersätter en befintlig lednings funk-
tion i elnätet. 

 
117 Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 21. 
118 E-post från Svenska kraftnät, 1 april 2022. E-post från Ellevio AB, 22 februari 2022. E-post 
från E.ON Sverige AB, 18 februari 2022. E-post från Vattenfall Eldistribution AB, 1 mars 2022. 
119 Fossilfritt Sverige m.fl. (2020c), s. 19. 
120 Svenska kraftnät (2021c), s. 126. 
121 Svenska kraftnät (2019d), s. 80. 
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Tabell 5.1 Planerad elnätsbyggnation som avser befintligt nät 

 Andel planerad lednings-
byggnation de kommande tio 
åren som avser förnyelse eller 
förstärkning av befintligt nät 

Andel av befintliga ledningar som 
beräknas kräva förnyelse till 2045 
(inklusive de kommande tio åren) 

Svenska 
kraftnät 

Ungefär 63 procent Ungefär 42 procent av transmissions-
nätet 

Ellevio Ungefär 72 procent 92,5 procent av luftledningarna och 
24,3 procent av kablarna i regionnätet 

E.ON Ungefär 67 procent Ungefär 18 procent av regionnätet 

Vattenfall Ungefär 50 procent Ungefär 60 procent av regionnätet 

Källa: Uppgifter från respektive nätföretag, se fotnot 118. 

 
 

Utrymmet för att bygga om befintliga ledningar inom en koncession 
beskrivs i avsnitt 5.4.3. En förnyelse eller förstärkning av en befintlig 
ledning sker dock inte alltid i befintlig sträckning. När en befintlig 
ledning ska byggas om kan det finnas systemtekniska eller rättsliga 
hinder att bygga om ledningen i samma sträckning. Systemtekniska 
hinder kan vara att den befintliga ledningen måste vara i drift under 
tiden den nya ledningen byggs för att upprätthålla ett stabilt och drift-
säkert elnät. Rättsliga hinder kan t.ex. bero på att skyddade områden 
tillkommit invid ledningen. Det kan också vara så att befintlig sträck-
ning inte längre bedöms lämplig, t.ex. på grund av förändringar i om-
givningen invid ledningen såsom tillkommande bebyggelse. Detta gör 
att ombyggnationer kan ta olika lång tid att genomföra beroende på om 
de kan genomföras inom ramen för befintlig koncession eller inte. 

I figur 5.2 redovisas investeringstakten i transmissionsnätet för 
perioden 2022–2031, baserat på uppskattningar gjorda i mars 2022. 
Redovisningen är fördelad efter behovsområde. 
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Figur 5.2 Investeringsbehov i transmissionsnätet 2022–2031 
efter behovsområde 

 
Källa: Svenska kraftnät. 

 
 

Behovsområdet förvaltning avser underhåll av ledningar som är av 
sådan omfattning att den befintliga ledningen rivs och en ny byggs, 
dvs. förnyelser. Systemförstärkning innebär att en ny ledning byggs 
eller att en befintlig ledning ersätts med en ledning med högre kapa-
citet. Systemförstärkande åtgärder ökar överföringskapaciteten inom 
ett område bl.a. för att kunna föra över el från nya produktions-
anläggningar eller för att tillgodose önskemål om ökad elanvändning 
t.ex. i storstadsområdena. Kategorin omfattar även systemstabilise-
rande åtgärder. Ledningar som syftar till att öka eller bibehålla handels-
kapaciteten mellan olika elområden inom Sverige eller mellan Sverige 
och våra grannländer kategoriseras som marknadsintegration. Anslut-
ning är den kategori som används för ledningar som behövs för att 
hantera ansökningar från andra nätägare om anslutning av större pro-
duktionsanläggningar, behov av ökade uttag genom t.ex. etablering 
av industri eller omstrukturering av befintligt nät. Det inkluderar 
även transmissionsnätsledningar som planeras inom Sveriges sjöterri-
torium för att ansluta flera produktionsanläggningar till havs.122 

 
122 Svenska kraftnät (2021c), s. 128–136. 
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5.4 Planering och prövning av elnät 

I detta avsnitt redovisas några relevanta författningar av betydelse 
för förutsättningarna att anpassa elnätet till den omställning som 
energi- och klimatmålen innebär. Redovisningen fokuserar på de för-
fattningar som är av störst intresse för Klimaträttsutredningens åt-
gärdsområde att underlätta byggande av elnät och är anpassad efter de 
avgränsningar som har gjorts. Avsnittet utgör alltså inte en heltäckande 
sammanfattning av de författningar som påverkar förutsättningarna 
att anpassa elnätet. Det pågår många utredningar och initiativ som 
kan underlätta elnätsbyggnation. I avsnittet redovisas kortfattat några 
andra pågående eller nyligen avslutade utredningar och initiativ. 

5.4.1 Utredningens fokus på att underlätta byggande av elnät 

Som framgått av redovisningen i avsnitt 5.3 innebär omställningen ett 
antal förändringar som påverkar elsystemet och elmarknaden i stort. 
I delbetänkandet123 har utredningen föreslagit att i sin andra fas foku-
sera på lagändringar som underlättar byggande av elnätet i syfte att 

• förbättra förutsättningarna för att prövningar av elnätsutbyggnad 
ska ta hänsyn till elektrifieringens betydelse för klimatomställ-
ningen, 

• bidra till en snabbare tillståndsprocess, 

• främja att system- och beredskapsperspektivet beaktas vid kon-
cessionsprövning och annan tillståndsprövning av elnät och 

• tydliggöra oklarheter i, samt undanröja motstridigheter mellan rele-
vanta lagar. 

Behovet av att bygga elnät kan förenklat uttryckt minskas genom att 
produktion eller förbrukning lokaliseras på ett för elnätet gynnsamt 
sätt eller genom energieffektivisering, energilagring och andra meto-
der för flexibel användning. Sådana alternativ till elnätsbyggnation 
bör användas för att tillgodose elektrifieringens behov vid sidan om 
förnyelse och förstärkning av elnätet. 

 
123 SOU 2021:21, s. 317 f. 



Bakgrund – elnät SOU 2022:21 

218 

De ändringar i ellagen som regeringen föreslår124 ska träda i kraft 
den 1 juli 2022 inkluderar t.ex. förslag att hänsyn ska tas till flexibi-
litetstjänster när intäktsramen bestäms för en nätverksamhet, krav 
på nätutvecklingsplan för region- och lokalnät samt ändringar avse-
ende skyldigheten att ansluta en anläggning till elnätet. 

Det finns flera andra initiativ som berör frågor kopplat till föränd-
ringarna på elmarknaden och i elsystemet av vilka några nämns här. 
Diskussioner kring flexibilitet förs t.ex. inom ramen för EFFEKT-
dialogen125. Arbete med att ta fram föreskrifter rörande utformningen 
av nättariffer som ska främja ett effektivt nätutnyttjande pågår hos 
Energimarknadsinspektionen. Regeringen avser enligt elektrifierings-
strategin bl.a. att följa upp det arbetet och att ge Svenska kraftnät i 
uppdrag att tydliggöra förutsättningarna för att främja flexibilitet i 
framtidens elsystem vid anslutning av nya elkrävande användare.126 
Regeringen har också gett Svenska kraftnät i uppdrag127 att, i sam-
arbete med Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten, 
beskriva utveckling, potential och behov av lagring av el och andra 
flexibilitetstjänster. 

I miljömålsrådets årsrapport128 2022 framgår att miljömålsrådet 
har lämnat tre förslag inom programområdet Hållbar elektrifiering i 
syfte att främja flexibilitet. Ett av dessa förslag avser att Energimyn-
digheten bör ges i uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen för 
att se om, och i så fall var, det är lämpligt att inkludera efterfrågeflexi-
bilitet. 

Behovet av ökade krav på energieffektivisering har berörts i denna 
utrednings delbetänkande129 och det pågår även arbete med det i andra 
spår, bl.a. den pågående översynen av EU:s energieffektiviserings-
direktiv. Även Klimatpolitiska rådet lyfter i sin årsrapport130 2022 att 
arbetet med energieffektivisering behöver skärpas och prioriteras. 
Enligt åtgärd 11 i Elektrifieringsstrategin131 avser regeringen att ge 
Energimyndigheten i uppdrag att i dialog med Energimarknadsinspek-
tionen, Naturvårdsverket och Trafikverket analysera den samhälls-

 
124 Prop. 2021/22:153. 
125 Efterfrågeflexibilitet och Elnätens kapacitetsbrist, se ei.se/om-oss/projekt/pagaende/effekt-
dialogen-en-dialog-om-energi-och-effekt. 
126 Elektrifieringsstrategin, s. 47 och 49. 
127 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Affärsverket svenska kraftnät, Infrastruktur-
departementet I2021/03311, I2021/03196 (delvis) och I2021/02784 m.fl., 16 december 2021. 
128 Miljömålsrådet (2022), s. 16 och 29 f. 
129 SOU 2021:21. 
130 Klimatpolitiska rådet (2022), s. 91. 
131 Elektrifieringsstrategin, s. 35. 
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ekonomiskt effektiva potentialen för energieffektiviseringar i olika 
sektorer och verksamheter i ett 2045-perspektiv med hög elektrifiering. 

5.4.2 Nätutveckling och samhällsplanering 

Det finns många olika verktyg för planering i samhället som kan få 
betydelse för hur elnätet både behöver och kan byggas ut, t.ex. fysisk 
planering, utvecklingsstrategier, klimat- och energistrategier och 
investeringsplaner. Nationella mål och vägledning från myndigheter 
påverkar också planeringen. I tabell 5.2 beskrivs schematiskt de vik-
tigaste planeringsinstrumenten som kan påverka elnätets förutsätt-
ningar sorterade efter vilken nivå de är verksamma på och vilken typ 
av planering de utgör. 

Tabell 5.2 Översikt över olika planeringsinstrument 

 NÄTUTVECKLINGS-
PLANERING 

ENERGI- OCH 
KLIMATPLANERING 

FYSISK PLANERING UTVECKLINGS-
STRATEGIER 

Syfte Ge information om 
väntad nätutveck-
ling, underlätta 
anslutning av förny-
bar elproduktion och 
främja energilagring 
och elektrifiering av 
transporter 

Säkerställa att 
energipolitiska mål, 
klimatmål och mål 
om energi-
effektivisering nås 

Vägleda och styra hur 
mark- och vatten-
områden ska 
användas samt hur 
den byggda miljön  
ska användas,  
utvecklas och bevaras. 

Mål och lång-
siktiga prioriter-
ingar för hållbar 
tillväxt, utveck-
ling och konkur-
renskraft. 

EU-nivå Ten-Year Network 
Development Plan 
(ENTSO-E) 

Klimat- och 
energiplan 
(kommissionen) 

SMB-direktivet, 
Naturvårdsdirektiven, 
Vattendirektivet m.m. 

 

Nationell 
nivå 

Planering av 
nätutvecklingen 
(Svenska kraftnät) 

Klimat- och energi-
planer till EU Natio-
nella mål Energi-
överenskommelsen 
Elektrifierings-
strategin (regeringen) 

Nationella mål och 
Natura 2000 
(regeringen) Riks-
intresse (sektors-
myndigheter) 

Nationell strategi 
för hållbar 
regional 
utveckling 

Regional 
nivå 

Planering av 
nätutvecklingen 
(regionnäts-företag) 

Klimat- och 
energistrategier 
(länsstyrelse) 

Planerings-underlag, 
vägledning och gransk-
ning av planer enligt 
PBL (länsstyrelsen) 
Regionplaner (region 
Skåne, Stockholm) 

Regionala 
utvecklings-
strategier (region) 

Lokal/ 
kommunal 
nivå 

Planering av 
nätutvecklingen 
(lokalnätsföretag) 

Klimat- och 
energiplanering 
(kommun) 

Planer enligt PBL: 
Översiktsplan Detalj-
plan Områdesbestäm-
melser (kommun) 

 

Källa: Egen sammanställning.  
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Planering av elnätets utveckling 

Av ellagens bestämmelser följer att det är nätföretaget som ska se till 
att ledningsnätet uppfyller rimliga krav på överföring av el. Nätutveck-
lingsplaner regleras på europeisk nivå i elmarknadsförordningen och 
elmarknadsdirektivet. Enligt artikel 32.3–5 i elmarknadsdirektivet ska 
nätföretagen för regionnät och lokalnät ta fram nätutvecklingsplaner. 
EU:s medlemsstater får välja om nätföretag med färre än 100 000 
anslutna kunder ska omfattas av kravet på att ta fram nätutvecklings-
planer. 

Regeringen föreslår132 ändringar i ellagen som innebär att region- 
och lokalnätsföretag ska ta fram en nätutvecklingsplan vartannat år. 
Enligt förslaget ska regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer få meddela föreskrifter bl.a. om vad en nätutvecklingsplan 
ska innehålla och hur den ska tas fram samt undantag från kravet på 
en sådan plan. Vidare får regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet för ett trans-
missionsnätsföretag att ta fram en investeringsplan och ge in den till 
nätmyndigheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

Svenska kraftnät tar fram systemutvecklingsplaner som inklude-
rar en 10-årsplan för nätinvesteringar. Av åtgärd 3 i Elektrifierings-
strategin133 framgår att regeringen avser ge Svenska kraftnät en tyd-
ligare roll att bl.a. arbeta mer proaktivt med nationell nätplanering 
och tydliggöra förutsättningar för systemnyttiga lokaliseringar av 
nya verksamheter med en utvecklad nätkapacitetskarta. Det framgår 
också att Svenska kraftnäts systemutvecklingsplan bör bygga på agg-
regerade behov på regional och lokal nivå samt att nätutvecklings-
planer på alla nivåer bör samverka. 

Syftet med nätutvecklingsplaner är enligt elmarknadsdirektivet att 
underlätta integreringen av anläggningar som producerar el från för-
nybara energikällor, främja utvecklingen av energilagringsanläggningar 
och elektrifieringen av transportsektorn samt ge systemanvändarna 
tillräcklig information om väntade utbyggnader och uppgraderingar 
av nätet. 

Energimarknadsinspektionen har bedömt att nätutvecklingsplaner 
kommer att underlätta nätföretagens planering och bidra till bättre 
framförhållning bl.a. genom att nätföretagen tidigt får information 

 
132 Prop. 2021/22:153. 
133 Elektrifieringsstrategin, s. 29. 
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om behov av ökat effektuttag från eller inmatning till elnätet. Tidig 
information blir enligt Energimarknadsinspektionen möjligt genom 
ett proaktivt deltagande i de samråd som föregår nätutvecklingsplaner 
från kommuner, regioner och staten liksom andra aktörer. Det kan 
också bidra till att samhällsnyttiga projekt inte behöver stå tillbaka 
på grund av andra verksamheter.134 

Klimat- och energiplanering 

Nationella klimat- och energiplaner 

Enligt artikel 3 i EU:s styrningsförordning135 ska varje medlemsstat 
meddela en nationell energi- och klimatplan till Europeiska kommis-
sionen, som i sin tur ska ta fram en gemensam sådan plan för EU. 
Syftet med energi- och klimatplanerna är bl.a. att säkerställa att EU:s 
mål till 2030 om förnybar energi och energieffektivisering nås och 
samla rapporteringen kring energi och klimat. 

Den första svenska planen136 beslutades i januari 2020. Den utgår 
från Sveriges mål samt beslutade styrmedel och åtgärder för energi- 
och klimat och scenarier baserade på dessa. Planen utgår främst från 
det klimatpolitiska ramverket137 samt den energipolitiska inriktning 
och mål som grundas på energiöverenskommelsen138. En ny plan ska 
meddelas 2029 och därefter vart tionde år men medlemsstaterna kan 
uppdatera de aktuella planerna 2024. 

Sveriges plan139 utgår från mål samt beslutade styrmedel och åt-
gärder för energi- och klimat och scenarier baserade på dessa. För 
framtagandet av Sveriges plan fick Energimyndigheten i uppdrag att 
ta fram en sådan i samarbete med Naturvårdsverket och Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Även Boverket, 
Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät bidrog i relevanta 

 
134 Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 10 f. 
135 Europaparlamentets och rådets förordning 2018/1999 (EU) av den 11 december 2018 om 
styrning av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 
2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013.  
136 Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan, Infrastrukturdepartementet, 16 januari 
2020. 
137 Prop. 2016/17:146, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
138 Energiöverenskommelse (2016). 
139 Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan (2020). 
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delar. Energimyndigheten konsulterade bl.a. kommuner och regio-
ner under arbetet med förslaget. 

Regionala klimat- och energistrategier respektive utvecklingsstrategier 

År 2008 fick länsstyrelserna ett mål att utifrån sina respektive regio-
nala förutsättningar i samråd med kommuner, Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket, regionala och lokala aktörer samordna och driva 
på det statliga klimat- och energiarbetet. 

I regleringsbrevet140 2008 gavs även länsstyrelserna ett uppdrag 
att ta fram regionala klimat- och energistrategier i samråd med Energi-
myndigheten, Boverket och Naturvårdsverket, kommunerna samt 
andra berörda regionala aktörer. Syftet med strategierna var att minska 
klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen för-
nybar energi samt främja energieffektivisering och effektivare trans-
portsystem. 

Uppdraget att ta fram energi- och klimatstrategier framgick av 
länsstyrelsernas regleringsbrev fram till 2020. I regleringsbrevet 2021 
angavs inte klimat- och energistrategier särskilt för att därefter åter-
komma i regleringsbrevet141 2022, då med ett uppdrag kopplat till 
strategiernas genomförande. 

Regionerna ska enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklings-
ansvar utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling. Ut-
vecklingsstrategin ska enligt 8 § förordningen (2017:583) om regio-
nalt tillväxtarbete vara en samlad och sektorsövergripande strategi 
för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål 
och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. När den 
regionala utvecklingsstrategin tas fram ska bl.a. regionala klimat- och 
energistrategier särskilt beaktas enligt 11 § samma förordning. 

Kommunal energiplanering 

I varje kommun ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribu-
tion och användning av energi i kommunen. Detta följer av 3 § lagen 
(1977:439) om kommunal energiplanering. Kravet på energiplanering 

 
140 Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Länsstyrelserna, Finansdepartementet 
Fi2004/686, Fi2004/3986 och Fi2006/1183 m.fl., 13 december 2007. 
141 Se t.ex. Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna, Finansdepartementet 
Fi2022/00421 (delvis), 22 december 2021. 
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var inledningsvis begränsat till sådana områden som faktiskt omfattas 
av kommunens planering, inklusive frivillig verksamhet.142 År 1985 
utökades kravet på kommunerna så att en energiplan blev obligatoriskt 
och skulle omfatta sådana verksamheter som kommunen endast in-
direkt kan påverka.143 Den kommunala energiplaneringen skulle enligt 
betänkandet Kommunal energiplanering144, öka möjligheterna att ut-
föra den nationella energipolitiken genom att tjäna följande syften 

• främja optimala lösningar för energihushållning, 

• bidra till bättre underlag för prognoser och utredningar inom 
energiområdet, t.ex. beräkningar av investeringsbehov, samt 

• möjliggöra en jämförelse mellan kommunernas planering och stat-
liga riktlinjer för energipolitiken, miljöpolitiken, den fysiska riks-
planeringen, den regionalpolitiska planeringen och landets för-
sörjningsberedskap. 

Miljömålsrådet lämnar i sin årsrapport145 2022 ett förslag till reger-
ingen att Energimyndigheten bör ges i uppdrag att göra en göra en 
översyn av lagen om kommunal energiplanering. 

Fysisk planering 

Kommunerna planlägger användningen av mark och vatten enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. I Skåne län och Stockholms 
län sker dessutom regional fysisk planering.146 Genom översikts-
planer ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 
ska användas, och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen täcker hela kommunen.147 Bindande regler-
ing av markanvändningen sker genom detaljplaner och områdes-
bestämmelser.148 

Fysisk planering och elnät har flera beröringspunkter. En är el-
nätets behov av mark. Av förarbetena149 till den tidigare plan- och 

 
142 Prop. 1976/77:129, med förslag till lag om kommunal energiplanering, m.m., s. 49 f och s. 59. 
143 Prop. 1984/85:5, om utvecklad kommunal energiplanering m.m., s. 17 f. 
144 SOU 1976:55, Kommunal energiplanering, s. 87. 
145 Miljömålsrådet (2022), s. 16 och 29 f. 
146 7 kap. PBL. 
147 3 kap. PBL. 
148 4 kap. PBL. 
149 Prop. 1985/86:90, s. 127. 
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bygglagen (1987:10) framgår att en nära dialog förväntades mellan 
länsstyrelse och kommun angående elnätsfrågor vid framtagande och 
ändring av översiktsplaner. Det angavs vidare att reservation av mark 
för kraftledningar kommer att göras med stöd av bestämmelserna i 
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurs-
lagen) Naturresurslagen har numera ersatts av 3–4 kap. miljöbalken 
som enligt 2 kap. 2 § PBL ska tillämpas vid planläggning. Enligt 3 kap. 
8 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt lämp-
liga för anläggningar för energidistribution så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av sådana anläggningar. Är ett område av riksintresse för anläggningar 
för energidistribution ska det skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

En annan beröringspunkt är utvecklingen av den bebyggda miljön. 
Lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som för sin funk-
tion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. 
Det följer av 2 kap. 5 § PBL. 

Sambandet mellan prövningen av linjekoncessioner och den fysiska 
planeringen berördes också i förarbetena150 till den tidigare plan- och 
bygglagen respektive ellagen. I syfte att uppnå en bättre samordning 
mellan planeringen av elnätets utbyggnad och den fysiska planeringen 
beslutades 1982 att införa en bestämmelse i ellagen att koncession 
inte får meddelas i strid med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Inom programområdet Ramverk för nationell planering föreslår151 
Miljömålsrådet att regeringen bör inrätta ett råd för samhällsplaner-
ing som utgörs av myndighetschefer från de statliga myndigheter vars 
sakfrågor och ansvarsområden har stor betydelse för samhällsplaner-
ing. Rådet ska bl.a. vara en arena för samverkan mellan statliga myn-
digheter om nationella mål, anspråk och intressen som påverkar den 
rumsliga organiseringen av landskapet och den fysiska miljön. Genom 
samverkan mellan statliga myndigheter föreslås att gemensamma 
rumsliga nationella planerings- och analysunderlag respektive strategi 
och handlingsprogram tas fram. Ett av skälen till förslaget är att riks-
intressena inte i tillräcklig utsträckning fyller behovet av en gemen-

 
150 Prop. 1981/82:188, s. 16 f och prop. 1985/86:90, s. 127. 
151 Miljömålsrådet (2022), s. 36–45. 
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sam nationell målbild för rumsliga strukturer. Förslaget utvecklas i 
Boverkets rapport152 Ramverk för nationell planering. 

5.4.3 Utbyggnadsprocessen och rättslig prövning av elnät 

Koncessionsprövningen 

För att bygga och använda en starkströmsledning krävs koncession 
enligt 2 kap. 1 § ellagen. Regeringen får enligt 2 kap. 5 § ellagen med-
dela undantag från kravet på koncession. Föreskrifter om undantag 
har meddelats i förordningen (2007:215) om undantag från kravet 
på nätkoncession enligt ellagen. 

Koncessionsformerna som vi känner dem i dag fick sin huvud-
sakliga utformning 1957. Då infördes indelningen i nätkoncession 
för linje (linjekoncession) respektive nätkoncession för område 
(områdeskoncession).153 I betänkandet Moderna tillståndsprocesser 
för elnät, avsnitt 3.5.1–3.5.5 redovisas koncessionsformerna och de 
närmare förutsättningarna för att meddela koncession. Beslut om 
koncession fattas enligt 2 kap. 6 § ellagen av nätmyndigheten, och i 
vissa fall av regeringen. Energimarknadsinspektionen är nätmyndig-
het enligt 3 § elförordningen (2013:208). 

Stationer omfattas inte av kravet på koncession. Om en station 
ska anslutas till en eller flera nya ledningar för vilka det krävs nät-
koncession för linje får stationen enligt 2 kap. 3 § ellagen dock inte 
börja byggas förrän det finns nätkoncession för byggande av minst 
en av de nya ledningarna. 

Områdeskoncession 

Områdeskoncessionerna ger, med viss möjlighet till undantag, mono-
pol att bygga ledningar inom området upp till aktuell spännings-
nivå.154 I stort sett hela Sveriges yta omfattas av områdeskoncessio-
ner på lokalnätsnivå.155 Genom ändringar av ellagen i augusti 2021 
infördes en möjlighet att ansöka om områdeskoncession även på 

 
152 Boverket (2022). 
153 Prop. 1957:161, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2, 3 och 4 §§ lagen den 27 juni 
1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. 
154 Prop. 1957:161, s. 48 f. 
155 Energimarknadsinspektionen (2022b), s. 25. 
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regionnätsnivå. Syftet med denna ändring var att fler ledningar på 
spänningsnivåer på upp till 70 kV ska byggas med stöd av områdes-
koncession vilket betyder att miljöprövningen kan bli mindre om-
fattande när det gäller enskilda ledningar.156 

I dag krävs inte någon specifik miljöbedömning för att bygga led-
ningar inom en områdeskoncession men det kan däremot krävas andra 
prövningar. Energimarknadsinspektionen har haft i uppdrag att se över 
i vilken utsträckning det finns möjlighet att bygga luftledningar som 
omfattas av MKB-direktivet157 med stöd av nätkoncession för om-
råde. I en rapport158 föreslår Energimarknadsinspektionen ändringar 
i ellagen och miljöbalken. Enligt förslagen ska bl.a. en luftledning 
som ska byggas och användas med stöd av områdeskoncession inte 
få byggas utan anmälan till länsstyrelsen och en prövning av om byg-
gandet och användningen av ledningen kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan. Om en betydande miljöpåverkan kan antas ska 
enligt förslaget tillstånd sökas för att bygga och använda ledningen. 
Inför en ansökan om ett sådant tillstånd ska en specifik miljöbedöm-
ning göras. Energimarknadsinspektionen föreslår också att regeringen 
eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrif-
ter om undantag från anmälningsskyldigheten avseende ledningar som 
inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan. 

I praktiken innebär bestämmelserna att linjekoncession alltid krävs 
för ledningar med en spänningsnivå om 130 kV och uppåt. För led-
ningar med en spänningsnivå om 70 kV ner till spänningsnivån för 
lokalnätets områdeskoncessioner kan nätföretaget antingen ansöka 
om områdeskoncession eller linjekoncession. 

Linjekoncession 

En linjekoncession avser enligt 2 kap. 2 § ellagen en ledning med i 
huvudsak bestämd sträckning. Det saknas närmare beskrivning i 
författning vad som menas med ”i huvudsak”. Sträckningen för en 
ledning anges i koncessionsbeslutet genom angivande på en karta i 
skalan 1:50 000.159 I regel bestäms inte detaljer för var stolpar ska 

 
156 Prop. 2020/21:188, Moderna tillståndsprocesser för elnät, s. 70. 
157 Direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). 
158 Energimarknadsinspektionen (2022b). 
159 Jämför Energimarknadsinspektionens information om krav på koncessionsansökan, 
ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/karta-och-gis-fil. 
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placeras i koncessionslinjen eller enskilda stolpars höjd. Däremot 
beskrivs i ansökan vilka stolpar som kan komma att användas och 
hur höga dessa kan bli.160 Följdföretag som byggande av vägar, upp-
lag m.m. regleras normalt sett inte i ett beslut om linjekoncession. 

Förutsättningarna för att en koncession ska ges framgår av 2 kap. 
12–16 §§ ellagen. För en linjekoncession innebär bestämmelserna 
kortfattat att 

• sökanden är lämplig att bedriva nätverksamhet 

• anläggningen är lämplig ur allmän synpunkt 

• ledningen, om det inte finns särskilda skäl, är avsedd för en spän-
ning som överstiger högsta tillåtna spänning för berörda lokalnäts-
områden 

• koncessionen inte strider mot en detaljplan eller områdesbestäm-
melser eller avvikelserna är små och inte motverkar syftet med 
planen eller bestämmelserna. 

Därtill följer av 2 kap. 17 § ellagen att vissa bestämmelser i miljö-
balken ska tillämpas. 

Prövningen av anläggningens lämplighet vid en ansökan 
om linjekoncession 

Enligt förarbetena161 innebär prövningen av anläggningens lämplig-
het en allsidig prövning som syftar till att hindra att samhällsekono-
miskt onödiga anläggningar byggs. När begreppet lämplighetspröv-
ning används i betänkandet avses denna prövning även om det alltså 
krävs två lämplighetsprövningar, en avseende sökanden och en avse-
ende anläggningen. 

Koncessionskravet motiverades, när det infördes, av starkströms-
ledningars ”stora farlighet” och ett behov av strängare bestämmelser 
för innehavare av elektriska ledningar162 Koncessionsprövningen gav 
staten ett reglerande inflytande över elförsörjningen. Under 1930-

 
160 Jämför Mark- och miljööverdomstolens dom den 7 juni 2018 i mål nr. M 7934–17. 
161 Prop. 1993:94/162, Handel med el i konkurrens, s. 62 och s. 146. Prop. 1996/97:136, Ny 
ellag, s. 121 f. 
162 Prop. 1902:9, Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag, innefattande 
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, och till lag om ändrad lydelse af 19 kap. 20 § och 
20 kap. 3 § strafflagen, s. 12 f. 
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talet förtydligades bestämmelserna genom en lagändring att hänsyn 
skulle tas vid koncessionsprövningen till om det fanns behov av 
anläggningen och om den kunde anses förenlig med en planmässig 
elektrifiering. 

Lagändringen genomfördes av två skäl. Det ena var att det skett 
en kraftig utveckling av elförsörjningen i Sverige och att den ökande 
konkurrensen mellan nätföretag gjorde att risken för dubbla ledningar 
framstod som ett reellt problem främst i lågspänningsnätet.163 Det 
andra var att ett nationellt nät behövde utformas baserat på nationella 
riktlinjer.164 Bestämmelsen gav utrymme för att i det enskilda fallet 
även ta hänsyn till andra omständigheter.165 

Som beskrivs i avsnitt 5.3.5, blev frågan om hänsyn till andra mark-
användningsintressen vid byggande av elledningar föremål för behand-
ling av riksdagen och regeringen under 1970-talet.166 Vid mitten av 
1980-talet infördes det frivilliga samrådsförfarandet som beskrivs i 
avsnitt 5.3.5 och ett krav på redovisning av alternativa lednings-
sträckningar som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd 
som föregått ansökningen.167 

År 1987 antogs PBL och naturresurslagen. Som en följd av detta 
infördes bestämmelsen att ett beslut om koncession inte fick med-
delas i strid med detaljplan eller områdesbestämmelser och en be-
stämmelse att naturresurslagen skulle tillämpas vid koncessionspröv-
ningen.168 Eftersom elledningar som kräver koncession i regel är ange-
lägna bedömdes markavvägningsfrågorna främst höra samman med 
val av sträckning och inte med frågan om ledningen ska få byggas 
eller inte. Samtidigt framhöll Lagrådet att lagen skulle tillämpas vid 
bedömning av tillåtligheten. Lagrådet påpekade att prövningen av en 
lednings allmänna lämplighet innebär att nyttan med en ledning ska 
vägas mot de negativa effekter ledningen kan innebära för andra sam-
hällsintressen. Markanvändningsintressena i naturresurslagen skulle 
bedömas som ett led i lämplighetsprövningen och vid föreskrivande 
om eventuella villkor om ledningens sträckning eller utförande.169 

Bestämmelsen om behovet av en ledning och dess förenlighet 
med en planmässig elektrifiering ändrades 1995 då den fick den lydelse 

 
163 Prop. 1938:137, s. 7 och 12. 
164 Prop. 1938:137, s. 9. 
165 Prop. 1957:161, s. 14 f. 
166 Prop. 1985/86:90, s. 125 f. 
167 Prop. 1981/82:188, s. 16. 
168 Prop. 1985/86:90. 
169 Prop. 1985/86:90, s. 127. 
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den har än i dag. Eftersom utbyggnadsbehovet var förhållandevis 
litet vid 1990-talets början ansågs kravet på förenlighet med plan-
mässig elektrifiering inte längre relevant. I stället eftersträvades en 
allsidig prövning, där bl.a. ledningens inverkan på konkurrensen inom 
elhandeln kunde beaktas. Omständigheterna i det enskilda fallet 
skulle avgöra bedömningen. I stor utsträckning bedömdes prövningen 
ske på samma grunder som hittills och ändringen förutsågs inte leda 
till några stora förändringar.170 Prövningen skulle främst ”hindra att 
samhällsekonomiskt onödiga anläggningar byggs, dvs. att nya led-
ningar byggs där tillräcklig överföringskapacitet redan finns, eller att 
ledningar dras fram på ett sätt som orsakar onödigt stor skada för 
tredje man”171. Ett annat exempel när bestämmelsen ansågs aktuali-
seras var om en elkonsument önskade ansluta till regionnätet i stället 
för lokalnätet eftersom en sådan situation riskerar att urholka om-
rådeskoncessionernas monopol.172 Motsvarande syfte angavs i för-
arbetena till den nya ellagen.173 

Miljöprövningen vid en ansökan om linjekoncession 

Av 2 kap. 17 § ellagen följer att 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ 
miljöbalken ska tillämpas vid en prövning av frågor om beviljande av 
nätkoncession för linje och att en specifik miljöbedömning göras 
enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken om en betydande miljö-
påverkan kan antas. En central del i en specifik miljöbedömning är 
att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som ska redovisa de upp-
gifter som framgår av 6 kap. 35–38 §§ miljöbalken bl.a. 

• lokalisering och utformning, 

• alternativa lösningar för verksamheten, 

• rådande miljöförhållanden, hur de förhållandena förväntas utveckla 
sig om verksamheten vidtas, 

• de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra. 

 
170 Prop. 1993/94:162, s. 62. 
171 Prop. 1993:94/162, s. 146 f. 
172 Prop. 1993:94/162, s. 147. 
173 Prop. 1996/97:136, s. 121 f. 
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Den specifika miljöbedömningen, och den miljökonsekvensanalys 
som ingår i denna, bygger i stora delar på krav som följer av MKB-
direktivet174. Energimarknadsinspektionen eller i vissa fall regeringen 
ska, när koncessionsprövningen avgörs, slutföra miljöbedömningen 
genom att enligt 6 kap. 43 § miljöbalken med hänsyn till innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen och det som kommit fram under hand-
läggningen av målet eller ärendet identifiera, beskriva och göra en slut-
lig och samlad bedömning av miljöeffekterna. Bestämmelsen om pröv-
ningsmyndighetens samlade bedömning av miljöeffekterna är enligt 
förarbetena175 formell på så sätt att den saknar en materiell bestäm-
melse om vilka krav som ska vara uppfyllda för att tillstånd ska ges. 
Bestämmelsen innebär alltså endast att prövningsmyndigheten ska 
dra egna slutsatser i fråga om miljöeffekter. 

Det finns ett antal utredningar och initiativ på miljöområdet som 
kan påverka prövningen av en linjekoncession eller den specifika miljö-
bedömningen. Artskyddsutredningens (M 2020:03) förslag i betänk-
andet176 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar kan komma att leda 
till författningsändringar som påverkar koncessionsprövningen och 
andra prövningar. Miljöprövningsutredningen (M 2020:06), som läm-
nar sitt betänkande i maj 2022, utreder åtgärder för en mer effektiv 
miljöprövning, snabbare och enklare processer, förtur och tidsbegräns-
ning av tillstånd. 

Andra prövningar 

Utöver koncessionsprövningen kräver byggande av en ledning även 
andra tillstånd, dispenser och anmälningar. Sådana kan också aktua-
liseras för byggande av stationer. Det kan t.ex. röra sig om anmälan 
om vattenverksamhet, Natura 2000-tillstånd samt dispenser från bio-
topskydd, naturreservat, strandskydd och artskydd. 

Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- 
eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken komma 
att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för samråd göras enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken. I Naturvårdsverkets allmänna råd177 anges 

 
174 Direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). 
175 Prop. 2016/17:200, Miljöbedömningar, s. 143. 
176 SOU 2021:51, Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
177 Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, 
NFS 2001:15. 
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nya luft- och markledningar som exempel på verksamheter som 
normalt medför väsentlig ändring och som därför bör anmälas för 
samråd. Av de allmänna råden följer också att det bör kunna anses 
som att anmälningsskyldigheten enligt bestämmelsen är uppfylld om 
tillsynsmyndigheten har blivit underrättad om en ledning som kräver 
linjekoncession i samband med handläggningen enligt ellagen. Verk-
samhet som inte omfattas av koncessionsprövningen, t.ex. anläggande 
av vägar och stationsbyggnation kan dock kräva samråd enligt 12 kap. 
6 § miljöbalken. 

Prövningarna som redovisats är exempel på prövningar som krävs 
innan en ledning kan byggas. Det kan krävas fler prövningar t.ex. om 
ledningar ska byggas i vatten som t.ex. tillstånd till vattenverksamhet 
och tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Det krävs 
också andra prövningar för att driva och använda elnät. För att ta en 
ledning i drift krävs drifttillstånd enligt starkströmsförordningen 
(2009:22). I den prövningen bedöms om ledningen uppfyller de krav 
som ställs på säkerhet mot person- och sakskada. Även tillsyn kan 
aktualiseras enligt olika lagar såsom miljöbalken, ellagen och elsäker-
hetslagen om de krav som ställs inte uppfylls. Ett beslut om linje-
koncession inskränker inte möjligheterna att meddela föreläggande 
och förbud enligt miljöbalken.178 

Den långa utbyggnadsprocessen 

Utbyggnadsprocessen för elnät beskrivs i betänkandet Moderna till-
ståndsprocesser för elnät, avsnitt 3.5. Som framgår av den beskrivningen 
tar det uppskattningsvis tio år från det att beslut om projektet har 
fattats hos nätföretaget till dess att en ledning som kräver linjekonces-
sion är färdigbyggd. Innan beslut om projekt fattas sker nätplanering 
som kan ta allt mellan en vecka och flera år. När en ledning byggs 
med stöd av områdeskoncession tar utbyggnadsprocessen uppskatt-
ningsvis fyra år. Processen kan gå snabbare eller ta längre tid bero-
ende på projektets komplexitet. 

I figur 5.3 illustreras utbyggnadsprocessen för en ledning som 
kräver linjekoncession. Av utbyggnadsprocessen utgör den rättsliga 
prövningen endast en del. 

 
178 Mark- och miljööverdomstolens dom den 26 augusti 2011 i mål M 4127–10 och 
MÖD 2017:29. 
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Figur 5.3 Utbyggnadsprocessen för en ledning som kräver linjekoncession 

Nätplanering        
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       Byggnation 

 Detaljplane- och bygglovsåtgärder  
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Källa: Egen bearbetning utifrån Elektrifieringsstrategin. 

 
 
Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna har 
fått i uppdrag179 att utveckla och testa nya arbetssätt för en koordi-
nerad process för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs 
för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Energimarknads-
inspektionen ska slutredovisa arbetets resultat i maj 2023 och föreslå 
eventuella författningsändringar. 

Målet om halverade ledtider 

Åtgärd 39 i Elektrifieringsstrategin180 handlar om en nationell dialog 
för att halvera ledtiderna för nya elnät senast 2025 och årsvisa upp-
följningar av hur det arbetet går. Energimarknadsinspektionen ges i 
regleringsbrevet181 för 2022 i uppdrag bl.a. att redovisa hur myndig-
heten har arbetat med att förkorta och effektivisera handläggnings-
tiderna för koncessionsärenden. 

Enligt Elektrifieringsstrategin182 har endast 70 procent av plane-
rade förstärkningar i transmissionsnätet genomförts enligt plan under 
2000-talet. Det finns flera skäl för dessa förseningar men långa till-
ståndsprocesser anges som en stor anledning. Regeringen gav Svenska 

 
179 Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare tider för elnätsutbyggnad, 
Infrastrukturdepartementet, I2021/02334 och I2021/01110, 9 september 2021. 
180 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 67 f. 
181 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Energimarknadsinspektionen, Infrastruktur-
departementet I2021/03313, I2021/03196 (delvis) och I2021/00695 m.fl. 
182 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 51. 
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kraftnät ett uppdrag i regleringsbrevet183 2022 att redovisa en upp-
följning i fråga om planerad tid, kostnad och kvalitet har följts i pro-
jekt som avslutats under året. Uppdraget inkluderar en analys av hur 
investeringar i framtiden närmare kan följa Svenska kraftnäts invester-
ingsplaner. 

 

 
183 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Affärsverket svenska kraftnät, Infrastruktur-
departementet I2021/03311, I2021/03196 (delvis) och I2021/02784 m.fl. 
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6 Utredningens förslag – elnät 

6.1 Inledning 

I avsnitt 6.2 finns utredningens förslag om hur elnätsbyggnation kan 
underlättas genom olika planeringsverktyg. Avsnittet rör energi- och 
klimatarbetet i ett bredare perspektiv och hur stärkt planering och 
samverkan kan öka förutsättningarna för en effektiv klimatomställ-
ning. Förslagen om stärkt planering syftar också till att långsiktigt 
skapa förutsättningar för att upprätthålla och utveckla elnätet. 

Utredningen har därutöver sett över lagstiftningen kopplat till el-
nät i syfte att bidra till en snabbare tillståndsprocess och att förbättra 
förutsättningarna för att prövningar av elnätsbyggnation ska ta hän-
syn till elektrifieringens betydelse för energi- och klimatomställningen. 
Utredningen har fokuserat på starkströmsledningar som kräver linje-
koncession bl.a. eftersom sådana ledningar har längre ledtider än 
övrigt elnät. Processen för att bygga elnät när linjekoncession krävs 
beskrivs i kapitel 5. 

I avsnitt 6.3 redovisas utredningens förslag om förutsättningarna 
för att bevilja en ansökan om koncession för linje. I avsnitt 6.4 be-
handlar utredningen särskilt frågan om hur valet mellan luftledning 
och kabel ska bedömas vid prövningen av en ansökan om koncession 
för linje och i avsnitt 6.5 föreslår utredningen att införa en möjlighet 
att ansöka om förhandsbesked om en ledning uppfyller kraven för 
att anses allmänt lämplig. Utredningens förslag avseende miljöpröv-
ningar i form av undantag från biotopskydd och strandskydd redo-
visas i avsnitt 6.6. 
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6.2 Elnät i planering 

Utredningens förslag 
1. Energi- och klimatplanering ska ses över 
Regeringen ska tillsätta en utredning som ska analysera hur energi- 
och klimatplanering bör struktureras och samordnas på ett tyd-
ligare sätt än i dag. Utredningen bör särskilt 

• se över hur länsstyrelsernas arbete med energi- och klimat-
strategier kan stärkas genom ett långsiktigt uppdrag att ta fram 
planeringsunderlag och handlingsplaner inom områdena energi- 
och klimat på regional nivå och uppdatera dem med lämplig 
regelbundenhet, 

• förtydliga kommunernas och regionernas roll i planeringen av 
energi- och klimatomställningen och se över lagen (1977:439) 
om kommunal energiplanering, inklusive en analys om, och i 
så fall vilken, styrning och tillsyn som är befogad. 

• förtydliga syfte, innehåll, och användning för respektive planer-
ingsverktyg, 

• se över hur samordning bör ske mellan länsstyrelserna respek-
tive kommunerna och regionerna samt hur samverkan ska ske 
med nätutvecklingsplaner och annan planering, t.ex. utveck-
lingsstrategier och fysisk planering, 

• utvärdera om prioriteringar mellan olika projekt som planeras 
i elnätet bör göras och om planering och andra styrmedel i så 
fall bör användas som verktyg. 

2. Stärkt vägledning för fysisk planering 
Boverket ska ges ett uppdrag att efter samråd med Elsäkerhets-
verket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna 
samt Svenska kraftnät och Energiföretagen Sverige se över väg-
ledningen kring plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och elnät 
i syfte att tydliggöra vad som kan innebära att användandet av 
elnät försvåras och underlätta hänsyn i den fysiska planeringen. 
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Utredningens bedömning 

Uppdaterade riksintresse för energidistribution 
Utpekande av de mark- eller vattenområden som är av riksintresse 
för energidistribution ska prioriteras av Energimyndigheten. 

Skäl för utredningens förslag 

Enligt åtgärd 6 i Elektrifieringsstrategin1 ska en kartläggning göras 
av behov och förutsättningar för en utvecklad elnäts-, energi- och sam-
hällsplanering och det ska analyseras vilka verktyg som kan utvecklas 
för att användas av bl.a. planerare. Utredningen har analyserat lag-
stiftningen kring de planeringsinstrument som finns i dag utifrån 
perspektivet att underlätta elnätsbyggnation. 

Det finns många olika planeringsinstrument som kan ha betydelse 
för energi- och klimatomställningen, se avsnitt 5.4.2. Utredningen 
kan dock konstatera att deras funktion och inbördes förhållande är 
svåra att överblicka. Utredningen anser att det bör tillsättas en utred-
ning som särskilt ska analysera hur planering inom områdena energi- 
och klimat kan struktureras och samordnas på ett tydligare sätt än 
i dag. En sådan översyn skulle skapa vägledning för energi- och klimat-
arbetet samt bl.a. bidra till att underlätta elektrifiering och ett effek-
tivare genomförande av klimatomställningen samtidigt som energi-
försörjningen i stort beaktas. 

Utredningen konstaterar att planeringen av elnätets utveckling, 
nätutvecklingsplaner, har fått en tydlig ram genom EU-lagstiftning 
och regeringens förslag i propositionen2 Genomförande av elmark-
nadsdirektivet när det gäller nätverksamhet. Nätföretagens planering 
kan dock enligt utredningen inte fungera som vägledande dokument 
för klimatarbetet eller energiplaneringen i stort. 

Länsstyrelsen ska enligt 2 § förordningen (2007:825) med läns-
styrelseinstruktion verka för att nationella mål får genomslag i länet. 
Länsstyrelserna har sedan 2008 haft ett uppdrag3 att ta fram regionala 

 
1 Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en 
historisk klimatomställning (elektrifieringsstrategin), bilaga till beslut II 4 vid regeringssam-
manträde, I 2022/00299 m.fl., 3 februari 2022, s. 30. 
2 Prop. 2021/22:153, Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet. 
3 Se t.ex. Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Länsstyrelserna, Finansdepartementet 
Fi2004/686, Fi2004/3986 och Fi2006/1183 m.fl. 
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energi- och klimatstrategier och i 2022-års regleringsbrev4 anges att 
de ska samordna och leda det regionala arbetet med strategiernas ge-
nomförande. Utredningen anser att länsstyrelsens arbete med energi- 
och klimatstrategier är ett centralt verktyg som behöver upprätthållas 
och utvecklas om klimatmålen ska nås. För att energi- och klimat-
strategierna ska få genomslag anser utredningen att det bör utvecklas 
regionala planeringsunderlag och tas fram regionala handlingsplaner 
för energi- och klimatarbetet. Regelverket bör också ses över så att 
länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatstrategier, planerings-
underlag och handlingsplaner ges en långsiktig och väl definierad ram 
och uppdateras med viss regelbundenhet. 

På kommunal nivå finns bestämmelser i lagen om kommunal energi-
planering. Utredningen anser att kommunal planering inom såväl 
energi- som klimatområdet behövs för att klara klimatomställningen. 
Lagen bedöms alltså fortsatt relevant men behöver ses över för att 
vara funktionell och ändamålsenlig. 

Utredningen konstaterar också att det finns otydligheter kring 
hur olika planeringsinstrument ska samverka. Detta riskerar att för-
sämra instrumentens funktion. Regelverket bör utformas så att det är 
tydligt hur regionala energi- och klimatstrategier, planeringsunderlag 
och handlingsplaner respektive kommunal energi- och klimatplanering 
ska samverka med nationell energi- och klimatplanering samt med 
andra typer av planering. 

Enligt Elektrifieringsstrategin krävs en utvecklad, dynamisk planer-
ing som bygger på utvecklade analyser5 Enligt åtgärd 1 i samma stra-
tegi avser regeringen t.ex. att ge vissa myndigheter i uppdrag att öka 
samverkan kring nationella och regionala behovs- och scenarioana-
lyser.6 Dessa åtgärder är viktiga och kommer krävas inte bara i klimat-
omställningens inledande skede utan även på lång sikt. En förutsätt-
ning för dess effektiva genomförande är enligt utredningen att den 
myndighetsöversyn som aviseras i åtgärd 87 i elektrifieringsstrategin 
genomförs. Oklara roller och ansvarsområden inom energiområdet 
riskerar annars att fördröja elektrifieringen. 

Lagstiftningen som reglerar fysisk planering är väl utvecklad. Den 
fysiska planeringens syfte samt roller och uppgifter är tydligt regle-

 
4 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna, Finansdepartementet Fi2022/00421 
(delvis). 
5 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 22 f. 
6 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 24. 
7 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 31 f. 
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rade. Utredningen anser dock att den fysiska planeringen hos kom-
munerna, främst översiktsplanering men även detaljplanering, skulle 
underlätta elektrifieringen på ett mer ändamålsenligt sätt om det fanns 
mer tillgänglig och anpassad information till kommunerna, t.ex. om 

• hur fysisk planering kan påverka behovet av nätkapacitet, 

• hur elnätets befintliga och planerade markbehov bör beaktas och 
vad som kan försvåra användning och tillkomst av elledningar, 

• vilka markområden som är av nationellt intresse för energidistri-
bution. 

Nätutvecklingsplaner samt energi- och klimatplaner bör ha potential 
att bidra med tydligare planeringsunderlag för kommunerna. Utred-
ningen föreslår därför stärkt vägledning till kommunerna och be-
dömer att Energimyndigheten bör prioritera arbetet med en översyn 
av riksintresse för energidistribution. 

6.2.1 Energi- och klimatplanering ska ses över 

Syftet med en utvecklad energi- och klimatplanering 

Planeringens betydelse för att underlätta elnätsbyggnation 

Utredningen har valt att fokusera på utbyggnad av elnätet samt för-
stärkning och underhåll av befintligt nät snarare än andra aspekter 
av elsystemet. Det beror bl.a. på att det i dag tar lång tid att bygga 
elnät och att det behövs förändringar av lagstiftningen i syfte att 
korta den tiden samt att förbättra möjligheterna att förstärka och 
underhålla befintligt nät. 

Som redovisas i avsnitt 5.4.2 finns det många olika verktyg för 
planering som kan få betydelse för hur elnätet både behöver och kan 
byggas ut och upprätthållas. Planering är ett väsentligt verktyg för att 
möta de utmaningar som elektrifieringen innebär. Med hänsyn till de 
långa ledtiderna för att bygga elnät, särskilt när en ledning kräver linje-
koncession, är det av betydelse att förstärkningar och förändringar 
kan planeras så tidigt och tillförlitligt som möjligt. Planering kan bidra 
till kortare ledtider, minskad konfliktnivå och en effektivare elnäts-
byggnation t.ex. genom att 
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• behov av ökad nätkapacitet klargörs i ett tidigare skede och att 
prognoserna för framtida behov blir mer tillförlitliga, 

• prioriteringar tydliggörs utifrån projekt och värdekedjor som får 
störst effekt för klimatomställningen, 

• alternativ till ökad nätkapacitet övervägs, 

• befintligt elnät kan upprätthållas och förnyas, 

• förstärkning och utbyggnad av elnätet underlättas när nätkapa-
citet behövs. 

Nätutvecklingsplanernas roll 

Svenska kraftnäts investeringsplan samt region- och lokalnätens 
nätutvecklingsplaner, som beskrivs i avsnitt 5.4.2, liksom utvecklade 
nätkapacitetskartor är bra verktyg för att tydliggöra vissa förutsätt-
ningar för energi- och klimatomställningen och för att stärka nät-
företagens planering och prognosarbete. 

Nätägare gör redan i dag kontinuerligt prognoser för behovet av 
nätkapacitet i syfte att planera framtida investeringar i elnätet. Histo-
riskt har sådana prognoser varit jämförelsevis görbara och träffsäkra. 
Som redovisas i kapitel 5 har det dock blivit alltmer komplext att ta 
fram prognoser. De stora och snabba förändringarna i både produk-
tion, användning och alternativ till överföringskapacitet som kan för-
väntas i framtiden är en utmaning för en planmässig styrning. Det 
förutsätter ökad samverkan, inte bara mellan nätägare på olika nivåer, 
utan även mellan kommuner, regioner, elproducenter, elanvändare 
och andra marknadsaktörer. Ökad samverkan bör i sin tur bidra till 
att nätföretagen får tidigare och mer tillförlitlig information om för-
ändringar som påverkar behovet av elnät. 

I vilken utsträckning ökad nätkapacitet kommer att krävas beror på 
ett antal faktorer såsom lokalisering av produktion och förbrukning, 
energieffektivisering, energilagring och andra metoder för flexibel 
användning. En nätutvecklingsplan ska enligt elmarknadsdirektivet8 
omfatta användningen av efterfrågeflexibilitet, energieffektivisering, 
energilagringsanläggningar och andra resurser. Efterfrågeflexibilitet 

 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknads-
direktivet). 
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och energilagring är exempel på s.k. flexibilitetsresurser som bidrar 
till att minska effektbehovet när det är som högst. Sådana flexibi-
litetsresurser förväntas bli viktiga för elektrifieringen och bidra till 
att elnätet inte dimensioneras för att tillgodose effekttoppar som kan 
hanteras på andra, mindre resurskrävande sätt. Flexibilitetsresurser 
kan dock inte tillgodose ett genomsnittligt effektbehov som är högre 
än överföringskapaciteten eller eventuell lokal elproduktion. Beho-
vet av att förnya och förstärka elnätet kan förväntas vara stort även 
med flexibilitetsresurser. Nätutvecklingsplanerna skapar dock en möj-
lighet att på ett strukturerat sätt överväga alternativ till ökad nät-
kapacitet och att utifrån det göra bättre prioriteringar för var och när 
utbyggnad eller förstärkning av näten ska göras. 

Nätutvecklingsplaner kan också bidra till ökad tydlighet och mer 
kunskap hos alla aktörer om vad som krävs för att ansluta ny el-
produktion eller elanvändning och vilka hänsyn kommuner behöver 
ta i sitt planarbete. Avgörande för effektiviteten i nätföretagens planer 
som verktyg blir bl.a. att andra aktörer tillhandahåller information 
om sina planer och beaktar respektive nätföretags plan för nätets ut-
veckling vid planering av den egna verksamheten. Enligt utredningen 
bör länsstyrelser, kommuner och regioner förmedla planer för utveck-
ling av t.ex. arbetet med energi- och klimatomställningen, den fysiska 
miljön och regional tillväxt som underlag till nätutvecklingsplanerna. 

Nätutvecklingsplaner är ett verktyg för att ange vissa förutsätt-
ningar för energi- och klimatomställningen och för nätföretagen att 
planera nätets utbyggnad med hänsyn till denna. Syftet med sådana 
planer och vad de ska innehålla styrs av EU-rätten. Nätutvecklings-
planer kan bidra till att omställningsåtgärder kan genomföras effek-
tivare, elnätet kan planeras tidigare och på ett bättre underlag. Nät-
utvecklingsplaner har dock fokus på el och elnät och är inte ett lämpligt 
verktyg för att vägleda eller styra energi- och klimatomställningen 
även om de kan utgöra ett viktigt underlag. Möjligheter att i dessa 
planer prioritera effektbehov, annat än mellan nätföretagets egna ny-
anslutningar, är också begränsade. Nätutvecklingsplaner kommer inte 
heller ha någon direktkoppling till annan planering. 
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Energi- och klimatplanering behöver utvecklas för en effektivare 
omställning 

Klimatmålen och de energipolitiska målen förutsätter en omställning 
som påverkar elsystemet i alla dess delar. Detta beskrivs i kapitel 5. 
Elproduktion och användning av fossila energibärare övergår till för-
nybara och fossilfria tekniker. Elmarknaden och elnätet behöver 
anpassas för att fortsatt ha en säker och stabil elförsörjning samt 
utvecklas för att möta en förändrad och ökad efterfrågan på el sam-
tidigt som såväl typer av kraftkällor som deras lokalisering förändras. 

Hur energisystemets aktörer kommer agera och på vilket sätt om-
ställningen kommer att ske beror på många faktorer och kan inte 
säkert förutses. Riktningen påverkas t.ex. av politiska beslut och mål-
sättningar som kan förändras över tid och av en trolig snabb teknisk 
utveckling. El bör inte heller betraktas isolerat från övrig energi-
försörjning.  

I denna kontext måste många olika regelverk och styrmedel sam-
verka samt information och vägledning finnas tillgänglig för att om-
ställningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Detta tydliggörs 
inte minst i Elektrifieringsstrategin som spänner över ett stort antal 
åtgärder inom många områden. Energi- och klimatstrategiskt arbete 
inklusive energi- och klimatplanering är i detta sammanhang viktiga 
verktyg som bör utvecklas i syfte att t.ex. 

• leda och samordna arbetet med energi- och klimatomställningen 
i regioner och kommuner, 

• leda och samordna planering av energiförsörjningen i syfte att öka 
takten i omställningen till förnybara och fossilfria alternativ inom 
såväl produktion som användning, 

• främja elektrifiering, energieffektivisering, 

• bidra till bättre underlag för prognoser och utredningar inom 
energiområdet, t.ex. beräkningar av investeringsbehov samt andra 
typer av planering, 

• samla planeringsunderlag för t.ex. fysisk planering, genom att sam-
manställa information om bl.a. utbyggnad, förstärkning och för-
nyelse av elnätet som planeras i regionen. Energi- och klimatpla-
ner kan på detta sätt tydliggöra för regionen relevanta delar i Svenska 
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kraftnäts investeringsplan respektive relevanta regionnäts nätut-
vecklingsplaner. 

Hur stora resurser som krävs för omställningen påverkas bl.a. av i 
vilken utsträckning ny eller förändrad produktion och användning 
anpassar sig till elsystemet. Förmågan till anpassning och flexibilitet 
kan också påverka hur snabbt nya eller förändrade verksamheter eller 
åtgärder av betydelse för omställningen kan genomföras. De förut-
sättningar som nätutvecklingsplanerna presenterar avseende tillgäng-
lig nätkapacitet och behov av anpassning av elnätet bör också beaktas 
i annan planering. Utredningen bedömer att en utvecklad energi- 
och klimatplanering kan bidra till att samordna nätutvecklingsplaner 
med övrig planering. 

Vad ett uppdrag till en utredning bör omfatta 

En utredning bör tillsättas för att se över hur energi- och klimat-
planeringen bör struktureras och samordnas på ett tydligare sätt än 
i dag. 

Frågan hur energi- och klimatarbete vid länsstyrelserna ska stärkas 

Regelverket som reglerar länsstyrelsens arbete med energi och klimat 
bör ses över så att det utformas på ett långsiktigt sätt som bidrar till 
enhetlighet i länsstyrelsens arbete med energi och klimat. Länsstyrel-
sens arbete med energi- och klimatstrategier bör utvecklas. 

Den föreslagna utredningen bör se över hur länsstyrelsens upp-
drag kan utökas till att, utöver arbetet med energi- och klimatstrate-
gier, omfatta framtagande av regionala planeringsunderlag och hand-
lingsplaner för energi och klimat. Exempel på aspekter som bör ingå 
i sådant underlag och sådana planer är t.ex. energiförsörjning, energi-
effektivisering, efterfrågeflexibilitet, energidistribution, elektrifier-
ingen av industri och transporter, nyetableringar av verksamheter 
som behövs för energi- och klimatomställningen samt en beredskap 
att hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra 
påfrestningar på samhället eller i händelse av höjd beredskap. 

Det bör utredas hur länsstyrelsens arbete inom energi och klimat 
kan bidra till och bör beaktas i annan planering, t.ex. utvecklings-
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strategier och fysisk planering enligt PBL, dvs. översiktsplanering 
och detaljplanering. Planeringsunderlag bör i möjligaste mån ges en 
geografisk dimension t.ex. i form av kartor som kan underlätta hän-
syn till energi och klimat i den fysiska planeringen. 

Strategier, underlag och handlingsplaner behöver tas fram i sam-
verkan med t.ex. regionerna, kommunerna och andra relevanta aktö-
rer. Den föreslagna utredningen bör överväga om Energimyndigheten, 
Energimarknadsinspektionen, Boverket och Tillväxtverket bör ges i 
uppdrag att stödja länsstyrelserna i energi- och klimatarbetet och i 
så fall på vilket sätt. Det bör utredas på vilket sätt storregional sam-
ordning kan tillgodoses och hur länsstyrelserna bör samordna strate-
gier mellan sig för att skapa en helhetsbild som kan bidra till de 
nationella energi- och klimatplanerna samt till Svenska kraftnäts nät-
utvecklingsplan. Länsstyrelsen i Dalarnas län har, i sin roll som värd-
län för Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, ett 
uppdrag, som kan utvecklas, om att samlat redovisa länsstyrelsernas 
arbete för att uppnå de energi- och klimatpolitiska målen. 

Översynen bör också inkludera en analys av hur strategier och 
underlag ska uppdateras regelbundet, t.ex. genom att relatera dem till 
den klimatpolitiska handlingsplanen. Det skulle kunna ske t.ex. ge-
nom att energi- och klimatstrategier tas fram året efter varje klimat-
politisk handlingsplan som ett led i genomförandet av dem. Därefter 
behöver regionala planeringsunderlag och handlingsplaner också upp-
dateras. De skulle då även kunna utgöra ett underlag för nästkom-
mande klimatpolitiska handlingsplan. 

Lagen om kommunal energiplanering ska ses över 

På kommunal nivå regleras energiplanering i lagen om kommunal 
energiplanering, som beskrivs i avsnitt 5.4.2. De flesta kommuner 
arbetar aktivt med energifrågor och sedan 2010 har flera kommuner 
använt en klimatstrategi i stället för en energiplan.9 

Regeringen bedömer i elektrifieringsstrategin10 att klimatomställ-
ning och relaterad elförsörjning behöver betraktas mer samlat på 
kommunal nivå och att mer samordning behövs. Regeringen lyfter 
även vikten av att energiplanering förankras i fysisk planering och 

 
9 Boverket (2014a), s. 51 f. 
10 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 27 f. 



SOU 2022:21 Utredningens förslag – elnät 

245 

regionala utvecklingsstrategier. Utredningen delar dessa bedömningar 
med tillägget att motsvarande behov gör sig gällande inom klimat-
arbetet. Genom bl.a. elektrifiering och energieffektivisering finns i dag 
och i den närmast förutsebara framtiden en stark koppling mellan 
energi- och klimatmålen. Lagen om kommunal energiplanering bör 
därför ses över för att i stället gälla kommunal energi- och klimat-
planering. Även regionernas roll bör förtydligas. 

Miljömålsrådet rekommenderar11 att det kommunala ansvaret för 
planering och förebyggande arbete när det gäller hållbar elektrifiering 
förtydligas och att en översyn av lagen om kommunal energiplanering 
genomförs. Aspekter rörande hållbar elektrifiering, såsom elproduk-
tion, nätkapacitet, lagring och flexibilitet nämns som aspekter som 
bör ingå i den kommunala planeringen. Detsamma gäller trygg ener-
giförsörjning, beredskap att hantera kris och krig samt riksintressen 
för vindkraft. Översynen bör enligt Miljömålsrådet innebära ett hel-
hetsgrepp i syfte att tydliggöra lagens omfattning och innehåll samt 
kopplingarna till övrig kommunal planering. Syftet med kommunala 
energi- och klimatplaner, vad de ska innehålla och hur de efter fram-
tagandet ska användas strategiskt i det kommunala, regionala och 
nationella arbetet bör också förtydligas. Hur ansvaret för tillsyn och 
tillhörande tillsynsvägledning ska organiseras är frågor som bör utredas. 

Utredningen delar Miljömålsrådets slutsats att lagen om kommunal 
energiplanering behöver ses över och instämmer i den rekommende-
rade omfattningen med följande tillägg. Länsstyrelsen bör bidra med 
stöd i kommunernas arbete med energi- och klimatplaner. Vid en 
översyn behöver även analyseras hur regelefterlevnaden ska kontrol-
leras och om det ska finnas möjligheter att styra kommunal energi- och 
klimatplanering eller ingripa i denna och i så fall under vilka förut-
sättningar. Elektrifieringsstrategin aviserar i åtgärd 812 en kommande 
översyn av myndigheternas ansvar och uppgifter inom energiområdet 
och fördelningen av ansvar bör samordnas med denna översyn. Ut-
redningen anser att även andra riksintressen av betydelse för energi- 
och klimatomställningen än vindkraft bör ingå i den kommunala pla-
neringen. Hur de kommunala planerna bör samverka med nätutveck-
lingsplanerna och övrig planering, t.ex. utvecklingsstrategier och fysisk 
planering bör analyseras. 

 
11 Miljömålsrådet (2022), s. 31. 
12 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 31 f. 
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Miljömålsrådet föreslår att Energimyndigheten tillsammans med 
berörda myndigheter ska få uppdraget att se över lagen om kommu-
nal energiplanering. Eftersom utredningens förslag bl.a. syftar till att 
säkerställa enhetlig struktur och samordning av energi- och klimat-
planering på olika nivåer anser utredningen dock att översynen bör 
genomföras samlat med utredningen av länsstyrelsens arbete med 
energi- och klimat som redovisas under rubriken Frågan hur energi- 
och klimatarbete vid länsstyrelserna ska stärkas i detta avsnitt. 

Frågan om och i så fall hur elnätsbyggnation bör prioriteras 

I Elektrifieringsstrategin anges regeringens ambition att effekt- eller 
nätkapacitetsbrist inte ska stå i vägen för elektrifieringen.13 Trots 
denna ambition bedömer utredningen att med den snabba utbygg-
nad och förstärkning av elnätet som är önskvärd kommer det i prak-
tiken behöva ske prioriteringar mellan olika utbyggnads- och för-
stärkningsprojekt. 

Den som innehar en nätkoncession är enligt 3 kap. 6–8 §§ ellagen 
(1997:857) skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anlägg-
ning, om det inte finns särskilda skäl att neka anslutningen.14 Som 
särskilda skäl beaktas främst tillgången på ledig kapacitet i nätet. 
Koncessionshavaren ska alltså befrias från sin anslutningsskyldighet 
om det inte finns ledig kapacitet. I en sådan situation ska nämligen 
de som redan är anslutna ha företräde.15 En koncessionshavare har 
ett absolut ansvar att leverera el till sina befintliga kunder.16 Det krävs 
inte att en koncessionshavare ska göra stora och kostsamma inve-
steringar för att en anläggning ska kunna anslutas.17 

Även om kapacitetsbrist utgör skäl att neka anslutning framgår 
också av förarbetena18 att det i koncessionshavarens skyldighet att 
ansluta ledningar till ledningsnätet ingår en skyldighet att förstärka 
överföringskapaciteten när den är begränsad i förhållande till önske-
målen om överföring. Koncessionshavaren har genom koncessionen 
ett monopol på verksamheten och bör därför bygga ut överförings-

 
13 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 19. 
14 I prop. 2021/22:153, Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet 
föreslås vissa ändringar i ellagen kopplat till anslutningsplikten. 
15 Prop. 1996/97:136, Ny ellag, s. 141. Se även prop. 1993/94:162, Handel med el i konkurrens, 
s. 50 f. 
16 Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 65 f. 
17 Prop. 1996/97:136, s. 142, prop. 1993/94:162, s. 51. 
18 Prop. 1993/94:162, s. 51. 
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förmågan på sitt nät i den omfattning som kunderna behöver. Energi-
marknadsinspektionen har analyserat anslutningsprocessen vid kapaci-
tetsbrist och konstaterar att branschpraxis är att hantera anslutnings-
ärenden i den ordning de kommer in. Regelverket ger ingen tydlig 
vägledning avseende hur kön bör hanteras när det uppstår kapacitets-
brist. Energimarknadsinspektionen bedömde dock att det inte finns 
något som hindrar att nätföretagen använder andra objektiva krite-
rier än kötid. Vilka kriterier som får användas är dock inte klarlagt.19 

Utredningen bedömer att skyldigheten att ansluta producenter och 
användare riskerar att inte ge tillräcklig tydlighet för nätföretagens 
prioriteringar samtidigt som den riskerar att skapa orimliga förvänt-
ningar hos producenter och användare. Dessa förväntningar kan i sig 
utgöra ett hinder för alternativa lösningar på överföringsbehoven. 
Samtidigt är någon form av anslutningsplikt en central funktion på 
en marknad som utgörs av legala monopol. 

Olika typer av prissignaler på elmarknaden och reglering av nät-
tariffer eller anslutningskostnader är exempel på styrmedel som påver-
kar hur aktörer agerar. Det kan ur ett klimatperspektiv diskuteras 
om det vore lämpligt att i större utsträckning använda planerings-
verktyg för att på ett väl underbyggt och transparent sätt kunna prio-
ritera mellan t.ex. olika aktörers efterfrågan på anslutning till elnätet. 
Klimatperspektivet är dock endast ett av många perspektiv på en säker 
elförsörjning varför även andra frågor som t.ex. samhällsviktiga funk-
tioners behov, elberedskap och tillväxt skulle behöva utredas ur ett 
bredare perspektiv. Dessutom måste beaktas att elförsörjningen bör 
betraktas integrerat med energiförsörjningen i stort. 

Frågan om prioriteringar bör göras och om planering i så fall bör 
användas som ett verktyg för att göras sådana prioriteringar skulle 
kunna ingå i den föreslagna utredningen av energi- och klimatpla-
nering såväl på regional nivå, som redovisas under rubriken Frågan 
hur energi- och klimatarbete vid länsstyrelserna ska stärkas som på 
kommunal nivå, som redovisas under rubriken Lagen om kommunal 
energiplanering ska ses över. En sådan analys kan också inkludera andra 
åtgärder som skulle kunna minska behovet av att prioritera mellan 
användare såsom möjlighet att säga upp abonnemang som inte ut-
nyttjas avseende effekt och införa tidsbegränsningar eller avgifter för 
ansökan om anslutning i syfte att undvika luftbokningar. Om planer-
ingsverktyg används i syfte att prioritera mellan anslutningar i elnätet 

 
19 Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 129 ff. 
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bör också reglerna om anslutning ses över så att planerna inte blir 
oförenliga med de krav som ställs på nätföretaget. 

6.2.2 Stärkt vägledning för fysisk planering 

Fysisk planerings påverkan på behovet av nätkapacitet 

I den mån förändringar som elektrifieringen innebär medför placer-
ing av byggnader eller byggnadsverk som ska prövas enligt PBL ska 
enligt 2 kap. 5 § PBL hänsyn tas till energitillförsel och energihushåll-
ning. Nätutvecklingsplanernas information om vad som krävs för att 
ansluta ny elanvändning till elnätet kommer att bidra till ökad kun-
skap om vilka hänsyn kommunen behöver ta vid tillämpning av 2 kap. 
5 § PBL i sitt planarbete. Även Elektrifieringsstrategins åtgärd 320 
om nationella och regionala nätkapacitetskartor kan underlätta, sär-
skilt om de kopplas till information på lokal nivå. 

Beaktande av elnätets befintliga och planerade markbehov 

Klimat- och energiomställningen och den anpassning av elnätet som 
krävs innebär att elnätets befintliga markanspråk behöver upprätt-
hållas men också att ny mark behöver tas i anspråk för elnätets be-
hov. Som redovisas i kapitel 3 uppmanar21 Europeiska kommissionen 
EU:s medlemsstater att se till så att bl.a. planering av anläggningar 
för produktion av energi från förnybara energikällor, anläggningarnas 
anslutning till nätet och nätet i sig ska ligga i det överordnade all-
mänintresset och omfattas av det mest fördelaktiga förfarande som 
deras planerings- och tillståndsförfaranden ger utrymme för. Utred-
ningen bedömer trots detta att konkurrensen om markanvändning 
är en central faktor bakom långa ledtider för elnätsbyggnation och 
för möjligheterna att upprätthålla befintliga nät. 

I elektrifieringsstrategin framhålls att om energisystemets behov 
beskrivs tidigt ökar också utsikterna att hantera målkonflikter tidigt 
i planeringsprocessen.22 Utredningen bedömer, i likhet med Nätkon-

 
20 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 29. 
21 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
22 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 28. 
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cessionsutredningen23, att lagstiftningen genom PBL och hushåll-
ningsbestämmelserna i miljöbalken, se avsnitt 5.4.2, är tillräcklig för 
att elnätets behov av mark ska kunna beaktas i den fysiska planer-
ingen. Utredningen har också kommit fram till samma slutsats som 
Nätkoncessionsutredningen att det finns behov av att Boverket för-
tydligar hur regelverket ska tillämpas, dock med den skillnaden att 
utredningen anser att Boverket bör ges ett sådant uppdrag. 

Beakta befintligt nät 

Det finns en risk att konkurrerande markanvändning invid ledningar 
i förlängningen kan innebära att befintliga ledningar inte längre kan 
användas på aktuell plats, t.ex. för att de krav som ställs på el- eller 
driftsäkerhet inte längre kan upprätthållas eller för att krav ställs på 
flytt av ledningar av hänsyn till boendemiljöer. Att upprätthålla be-
fintligt nät är av stor betydelse för att elnätet ska kunna klara de ut-
maningar som energi- och klimatomställningen innebär och det är 
därför väsentligt att befintligt nät beaktas i den kommunala och, i 
förekommande fall regionala, fysiska planeringen. 

Att elnätet ska beaktas följer av lagstiftningen. Vid planläggning 
av markanvändning ska enligt 2 kap. 2 § PBL företräde ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning och 
3–4 kap. miljöbalken ska tillämpas. Enligt utredningen får mark som 
redan används för ledningar som kräver linjekoncession i regel anses 
särskilt lämplig att använda för energidistribution. Vid en sådan be-
dömning följer det av 3 kap. 8 § miljöbalken att dessa markområden 
så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Utredningen anser att stärkt vägledning behövs i syfte att öka kom-
munernas möjlighet att i sin planering bedöma och beakta elnätet. 
Bedömningen av vad som kan försvåra användandet av en ledning är 
komplex och förutsätter kunskap om driftsäkerhetskrav, elsäkerhet 
och elnätets inbördes beroenden samt vilka förändringar som kan 
försvåra upprätthållande t.ex. vid en framtida förnyelse eller ompröv-
ning. För att kunna ta hänsyn till befintligt elnät i planeringen måste 
kommunerna ha kunskap om vilka åtgärder invid en ledning, och på 

 
23 SOU 2019:30, Moderna tillståndsprocesser för elnät, s. 217 f. 
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vilka avstånd, som kräver en bedömning i relation till den aktuella 
ledningen. 

Boverket har tidigare haft särskilda uppdrag kopplade till stärkt 
kompetens inom PBL i syfte att bidra till att skapa en enhetlig och 
effektiv tillämpning av PBL i hela landet. Detta arbete har bl.a. resul-
terat i PBL kunskapsbanken24 där Boverkets vägledning om PBL är 
samlad. Utredningen bedömer att vägledning kopplad till elnät bör 
ses över och utvecklas i ljuset av de utmaningar som elektrifieringen 
innebär. Utredningen anser därför att Boverket i samråd med Elsäker-
hetsverket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, länsstyrel-
serna, Svenska kraftnät och Energiföretagen bör ges ett uppdrag att 
se över vägledningen kring PBL och elnät i syfte att tydliggöra vad 
som kan innebära att användandet av elnät försvåras och underlätta 
hänsyn i den fysiska planeringen. 

Som framgår av avsnitt 5.3.5 beräknas 70 procent av planerad el-
nätsbyggnation till 2050 avse befintligt nät. Det kan röra sig om såväl 
förnyelser av befintliga ledningar som förstärkningar av dessa. Vid 
en förnyelse inom ramen för en befintlig koncession är det inte ovan-
ligt att ledningen inte kan tas ur drift eftersom ledningen behövs för 
elförsörjningen. I sådana situationer byggs den förnyade ledningen 
invid den gamla varefter den gamla rivs. Om marken invid ledningen 
har tagits i anspråk för annan användning kan det försvåra eller till 
och med hindra en förnyelse. Om elnätet däremot beaktas i större 
utsträckning i den fysiska planeringen kan konflikter mellan elnät och 
andra typer av markanvändning minska vilket skulle underlätta för-
nyelser och sådana förstärkningar som kan genomföras i en befintlig 
ledningssträckning. 

Det är inte uteslutet att det förekommer situationer där det inte 
längre är förenligt med god hushållning eller den bebyggda miljöns 
utveckling att ha kvar en ledning i befintlig sträckning. Sådana situa-
tioner bör enligt utredningen i första hand hanteras i anslutning till 
ombyggnation av en sådan ledning i dialog med berört nätföretag. 
I andra hand finns viss möjlighet att begära en omprövning av kon-
cessionen, se avsnitt 6.3.2 och 10.1.2. 

 
24 www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken. 
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Planera för nya ledningar 

Utredningen anser att kommunerna och berörda regioner princi-
piellt bör ta större hänsyn till planerade nya ledningar och förstärk-
ningar som behöver genomföras i nya ledningssträckor. Det kan i 
dessa fall dock vara svårare att avgöra vilket behov av mark sådan 
elnätsbyggnation kommer att ha eftersom ledningars lokalisering inte 
är bestämd och avgörs genom samlade bedömningar av ett antal fak-
torer såsom risken för skador och olägenheter på människors hälsa 
och miljö, intrång i enskildas rättigheter, påverkan på kulturmiljö, 
god hushållning med mark- och vattenresurser, ett elsäkert utförande 
och byggtekniska aspekter. 

Som redovisas i kapitel 5 infördes i början av 1980-talet ett fri-
villigt samrådsförfarande på central respektive regional nivå och ett 
system för att ta fram rapporter till regeringen respektive länsstyrel-
serna om elnätets utbyggnadsbehov som underlag för den regionala 
planeringen. Utredningen tolkar förarbetena så att det med central 
nivå avsågs den nationella nivån. I förarbetena till den äldre plan och 
bygglagen (1987:10) framgår också att lagstiftaren utgick från att 
kraftledningsfrågorna skulle diskuteras utförligt mellan kommuner 
och länsstyrelse vid upprättande eller ändring av översiktsplaner. 

Sedan dess har lagstiftningen och tillämpningen förändrats och 
det har inte heller, som framgår av kapitel 5, byggts så mycket elnät 
på högre spänningsnivåer. I dag utreds var nya ledningar ska byggas 
på olika sätt beroende på om de byggs inom ramen för en områdes-
koncession eller en linjekoncession. För de senare sker lokaliserings-
utredningen ofta inom ramen för den specifika miljöbedömningen 
och det samråd som sker enligt 6 kap. miljöbalken. 

En stärkt samordning mellan översiktsplanering och utbyggnads-
processen skulle kunna minska de markanvändningskonflikter som 
uppstår när elnät som kräver linjekoncession ska byggas. Samtidigt 
får sådan samordning inte riskera att ledtiderna för elnätsbyggnation 
förlängs. Gällande lagstiftning uppställer inte något krav på att en 
koncession ska vara förenlig med en översiktsplan även om den kan 
ha vägledande betydelse för vissa frågor som avgör om vald lokaliser-
ing är lämplig. Utredningen anser att det inte bör ske några föränd-
ringar i detta avseende. Däremot bör information om planerad el-
nätsbyggnation i kommunerna förtydligas så att den kan beaktas i 
översiktsplaneringen och berörda nätföretag kan involveras i över-
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siktsplaneringen. Även vid detaljplanering bör elnätets markanspråk 
beaktas. 

Enligt gällande rätt har länsstyrelsen en central roll enligt 3 kap. 
10 § PBL att ta till vara och samordna statens intressen och verka för 
att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses i kom-
munens översiktsplanering. Länsstyrelsen ska också redovisa sådana 
statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för 
översiktsplanens aktualitet under den andra halvan av tiden mellan 
två ordinarie val till kommunfullmäktige. Ytterligare bestämmelser 
om planer och planeringsunderlag finns i 3 kap. 11–13 §§ miljöbalken. 
Länsstyrelsen ska enligt dessa bestämmelser ställa samman utred-
ningar, program och annat planeringsunderlag som har betydelse för 
hushållningen med mark och vatten i länet och som finns hos statliga 
myndigheter. Länsstyrelsen ska på begäran tillhandahålla planerings-
underlag åt de kommuner och myndigheter som ska tillämpa miljö-
balken och åt den som är skyldig att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. 

Utredningen anser att regionala planeringsunderlag för energi- 
och klimat som tas fram av länsstyrelsen, se avsnitt 6.2.1, skulle kunna 
vara ett verktyg för att sammanställa vilket behov av mark som trans-
missions- och regionnätens utvecklingsplaner innebär i respektive län. 
Genom att ge länsstyrelsen en stärkt roll och resurser att förmedla 
dessa markbehov bedömer utredningen att elektrifieringen skulle 
underlättas. När det gäller lokalnätets markbehov bör detta kunna 
sammanställas i den kommunala energi- och klimatplaneringen för 
att tjäna som underlag för den fysiska planeringen. 

De förslag25 som Miljömålsrådet och Boverket lämnar om en 
utvecklad nationell planering kan bidra till att nationella mål analy-
seras ur ett rumsligt perspektiv, att avvägningar vid vissa målkon-
flikter kan göras på ett bättre underlag och att det blir tydligare vilka 
planerade ledningar som är av nationell betydelse för omställningen. 
Det kan i sin tur öka förutsättningarna att dialog förs och hänsyn tas 
till sådana ledningar vid översiktsplaneringen. 

 
25 Miljömålsrådet (2022), Boverket (2022). 
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6.2.3 Uppdaterade områden av riksintresse för energidistribution 

Som framgår i avsnitt 6.2.2 förespråkar utredningen att beaktandet 
av statliga och mellankommunala intressen i första hand ska stärkas 
genom ökad information och vägledning till kommuner och regio-
ner med uppdrag att genomföra fysisk planering. Information, kun-
skap och kompetens ökar möjligheten att göra de avvägningar och 
de val som ligger i kommunens intresse eller som följer av PBL. 

Det kan dock också behövas statlig styrning av mer tvingande 
slag t.ex. genom möjligheter för länsstyrelsen att ingripa om statliga 
intressen förbises i den fysiska planeringen. Ökade möjligheter att göra 
mer välavvägda bedömningar av markanvändningsintressen innebär 
inte en garanti för att så sker i praktiken. Det gäller i synnerhet när 
det finns skillnader mellan kommunala, regionala eller nationella mål, 
t.ex. för elnät av nationell betydelse där nyttan inte alltid direkt till-
kommer de kommuner vars mark tas i anspråk. Utredningen bedömer 
dock att det i nuläget inte är motiverat att införa någon ny ingri-
pandegrund eller någon ny modell för statlig styrning av den fysiska 
planeringen kopplat till elnät. Skälet för det är att utredningen anser 
att lagstiftningen, genom bestämmelserna om områden av riksintresse 
i 3 kap. miljöbalken, i och för sig är tillräcklig för att säkerställa nöd-
vändig statlig styrning. 

Det framgår av 3 kap. 8 § andra stycket miljöbalken att mark- och 
vattenområden som är av riksintresse för anläggningar för energi-
produktion eller energidistribution ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 
Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vatten-
områden ska vissa myndigheter lämna uppgifter om områden som 
myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 
När det gäller område av riksintresse för energidistribution har Energi-
myndigheten endast pekat ut sådana områden i begränsad omfattning. 
Utpekandena omfattar transmissionsnät i Södermanlands och Örebro 
län samt åtta områden av riksintresse avseende anslutningsledningar 
av energiproduktion (värmekraft) till transmissionsnätet.26 

Hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken har varit före-
mål för översyn och analys av dess brister.27 Det finns ett stort antal 
statliga markanspråk som har pekats ut för olika intressen och dessa 

 
26 Boverket (2021), s. 175 f. 
27 SOU 2015:99, Planering och beslut för hållbar utveckling. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. 
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är i behov av översyn. Boverket har haft i uppdrag att samordna fem 
myndigheters översyn av kriterierna för och anspråk på områden av 
riksintresse, däribland Energimyndigheten. Översynen syftade enligt 
regeringens beslut28 till en kraftig minskning av antalet områden som 
pekas ut som riksintresse och den samlade yta som dessa avser. 
I samband med detta uppdrag kom Energimyndigheten fram till att 
riksintresseanspråken i Södermanlands och Örebro län kan avstås 
men att det bör invänta en utredning av hela transmissionsnätet. 
Energimyndigheten framhöll i sitt underlag29 till Boverkets rapport 
2021 att ett avstående inte var motiverat av att anläggningarna sak-
nade nationell betydelse, utan av att det inte är ändamålsenligt att peka 
ut delar av transmissionsnätet eftersom det som helhet är av nationellt 
intresse. Energimyndigheten bedömde också att det skulle vara pro-
blematiskt utifrån bl.a. elektrifiering om målsättningen skulle vara 
kraftigt minskade riksintresseanspråk inom myndighetens ansvars-
område. Energimyndigheten lyfte i stället att utvecklingen innebär 
att behovet av transmissionsnätet ökar och motiverar ett utpekande 
av hela eller delar av transmissionsnätet som områden av riksintresse 
för energidistribution. 

För en effektiv tillämpning av bestämmelserna om områden av 
riksintresse i 3 kap. miljöbalken och PBL anser utredningen att det 
är av avgörande betydelse att staten tydligt kommunicerar vilka mark- 
eller vattenområden som är av nationell betydelse för elnätet och de 
hänsyn som kommunerna och berörda regioner ska ta. I Elektrifier-
ingsstrategin framhålls som åtgärd 430 att områden av riksintresse för 
energidistribution bör uppdateras och lägesredovisas kontinuerligt. 
Utredningen delar den bedömningen. Utredningen anser att upp-
daterade områden av riksintresse för energidistribution, åtminstone 
såvitt avser elnät, är avgörande för att elnät av nationell betydelse ska 
kunna upprätthållas och byggas ut på ett effektivt sätt. Hushållnings-
bestämmelserna och lagstiftningen kring områden av riksintresse har 
betydelse i många frågor som påverkar elnätets förutsättningar, t.ex. 
kommunal planering enligt PBL, utpekande av skyddade områden 
invid ledningar och stationer samt tillstånd till miljöfarliga verksam-
heter eller vattenverksamheter invid ledningar och stationer. Hushåll-

 
28 Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse, Finansdeparte-
mentet Fi2020/00252/SPN, 23 januari 2020, s. 1. 
29 Energimyndigheten (2021d). 
30 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 29 f. 
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ningsbestämmelserna har även betydelse vid lokaliseringsutredning 
och val av plats för elledningar och därmed koncessionsprövningen. 

Utredningen kan inte inom ramen för sitt uppdrag bedöma lämp-
ligheten med systemet områden av riksintresse men kan konstatera 
att det finns ett starkt behov av att kunna skydda vissa anläggningar, 
eller i ett fåtal fall nya ledningsdragningar, som är av nationell bety-
delse för klimat- och energimålen. Regelverket kring områden av riks-
intressen är det system som gällande lagstiftning tillhandahåller för 
att bevaka och ingripa till skydd för statliga intressen i den fysiska 
planeringen varför det är väsentligt att det också tillämpas genom 
utpekande av vilka områden som är av nationell betydelse för energi-
distribution. Att så omfattande mark- och vattenområden är utpe-
kade som riksintresse för andra syften är också något som försvårar 
förnyelse, förstärkning och nybyggnation av elnät. Det gäller särskilt 
så länge uppdaterade områden av riksintresse för elnät saknas efter-
som det utan sådant utpekande inte sker någon avvägning enligt 3 kap. 
10 § miljöbalken. 

Skulle områden av riksintresse inte tillämpas på ett sätt som är 
ändamålsenligt för att säkerställa statens intressen kopplade till el-
nätet bör dock frågan om nya regler som säkerställer hänsyn till elnät 
av nationell betydelse i den fysiska planeringen övervägas. Det finns 
i dag inget annat skydd med motsvarande rättsverkan som kan an-
vändas för att skydda statens intressen inom energidistribution. Det 
är i sammanhanget viktigt att skilja på statens intressen och nätföre-
tagets intressen. 

Ett annat rättsligt institut som ibland lyfts fram som ett skydd 
när det gäller nätföretagens intressen är ledningsrätt. En sådan förut-
sätter inte att berört elnät är av nationell betydelse. Ledningsrätt är 
rättsligt att betrakta som en rättighet i relation till markägare och 
inte en skyddslagstiftning. Den etablerar i stället en särskild rätt att 
använda utrymme på en fastighet. Den ger visserligen innehavaren av 
rättigheten, t.ex. ett nätföretag, en klagorätt t.ex. vid beslut om an-
tagande av översiktsplan, detaljplan eller ett bygglov som berör nät-
företagets rättighet. De materiella bestämmelser som tillämpas i rela-
tion till en ledningsrätt skiljer sig dock avsevärt från de som gäller 
till skydd för ett område av riksintresse. En särskild rätt kan t.ex. i 
vissa fall lösas in av kommunen vid antagande av en detaljplan, varvid 
bedömningen avser frågan om fördelarna som uppnås med planen 
överväger de olägenheter som planen orsakar för enskilda. Ett om-
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råde av riksintresse däremot innebär ett offentligrättsligt utpekande 
av ett nationellt intresse som ges ett tvingande skydd och som bl.a. 
ska bevakas av länsstyrelsen vid kommunal översikts- och detalj-
planering. En ledningsrätt bör och kan inte ges en motsvarande vikt 
i rättsordningen. 

6.3 Tydligare prövning av linjekoncessioner 

Utredningens förslag 
1. Lämplighetsbedömningens omfattning klargörs 
Lämplighetsprövningens omfattning ska tydliggöras och avgrän-
sas genom att det införs en bestämmelse i 2 kap. 12 a § ellagen 
som anger när en starkströmsledning anses vara lämplig från all-
män synpunkt. Ledningen ska enligt bestämmelsens första stycke 
anses vara lämplig från allmän synpunkt om  

• en ledning behövs för att uppfylla skyldigheter enligt ellagen 
eller krav som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen, 

• en ledning behövs för en säker och tillräcklig elförsörjning, 

• ökad nätkapacitet bedöms samhällsekonomiskt lönsamt, eller 

• en ledning behövs för att tillgodose ett annat angeläget allmänt 
intresse. 

En ledning som anses lämplig från allmän synpunkt ska också 
enligt bestämmelsens andra stycke ha en ändamålsenlig placering 
i nätet och en ändamålsenlig teknisk utformning i fråga om lik- 
eller växelström samt spänning. 

2. Miljöprövningens omfattning förtydligas 
Bestämmelsen i 2 kap. 17 § ellagen om miljöbalkens tillämpning 
ska ändras så att det tydliggörs att det är byggande och använd-
ning av ledningen med en i huvudsak bestämd sträckning som ska 
vara förenlig med 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken. 

Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken ska 
endast tillämpas i ett ärende om linjekoncession i fråga om led-
ningens i huvudsak bestämda sträckning och om beslutet innebär 
ändrad markanvändning. 
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3. Krav på innehållet i en ansökan om linjekoncession uppdateras 
Bestämmelsen i 5 § förordningen (2021:808) om nätkoncession 
ska ändras så att kravet på redovisning av alternativa lednings-
sträckningar tas bort vid en ansökan om linjekoncession. Bestäm-
melser om redovisning av alternativ finns i miljöbalken. 

4. Miljöprövningen underlättas genom ökad vägledning 

• Folkhälsomyndigheten ska ges i uppdrag att ta fram vägledning 
för bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa 
på grund av lågfrekventa magnetfält vid byggande av elledningar. 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Institutet för Miljömedicin ska 
bistå Folkhälsomyndigheten med kunskapsunderlag som re-
spektive myndighet kan tillhandahålla. Samråd ska ske med 
Naturvårdsverket om och i den utsträckning avvägningar mot 
andra intressen som skyddas enligt miljöbalken aktualiseras. 
Svenska kraftnät och Energiföretagen Sverige bör tillhanda-
hålla tekniska underlag och beräkningar. 

• Naturvårdsverket ska ges i uppdrag att ge vägledning om påver-
kan på fåglar av olika typer av elledningar. Uppdraget bör om-
fatta såväl vägledning i fråga om bedömning av risker för kolli-
sion och fågeldöd som risker med avverkning av ledningsgator. 
Uppdraget bör också inkludera vägledning för när vilka skydds-
åtgärder kan vara miljömässigt motiverade. Sveriges Lantbruks-
universitet (SLU), Artdatabanken, bör bistå med fakta- och kun-
skapsunderlag som de kan tillhandahålla. Svenska kraftnät och 
Energiföretagen Sverige bör tillhandahålla tekniska underlag. 

• Länsstyrelserna ska ges ett uppdrag att utreda och klargöra sin 
roll i avgränsningssamråd och prövningen av elledningar som 
kräver linjekoncession. Uppdraget bör inkludera en översyn 
om och i så fall hur länsstyrelsen kan bidra till att underlätta 
lokaliseringsutredningar och effektivare samråd samt hur syftet 
med biotop- och strandskydd kan bevakas av länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens roll i planering bör också beaktas i syfte att se 
över om synergieffekter finns mellan länsstyrelsens roll i pla-
nerings- och prövningsprocesser. 
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5. Bestämmelsen om villkor enligt ellagen 
Bestämmelsen om villkor i 2 kap. 18 § ellagen ska förtydligas ge-
nom hänvisning till miljöbalken samt att hänvisningen till säker-
hetsskäl och av annat skäl behövs från allmän synpunkt tas bort. 

Ett nytt stycke ska införas i bestämmelsen som föreskriver att 
villkor ska vara förenliga med syftet med ledningen, föreskrifter 
enligt 3 kap. 9 § ellagen, målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § 
ellagen och föreskrifter meddelade enligt elsäkerhetslagen 
(2016:732). 

6. Ersättningsbestämmelserna ska ses över 
Regeringen ska tillsätta en utredning som ska se över bestämmel-
serna om ersättning för upplåtelse, inlösen och expropriation vid 
elnätsbyggnation. 

Skäl för utredningens förslag 

Utredningen har analyserat om det är möjligt och lämpligt att för-
enkla processen eller minska de krav som ställs för att bevilja en linje-
koncession. Förenklingar måste vara förenliga med EU-rätten och 
egendomsskyddet i regeringsformen och upprätthålla grundläggande 
principer om hushållning med mark och vatten samt miljö- och hälso-
skydd. Utredningens förslag för tydligare prövning av linjekonces-
sioner syftar till att tydliggöra hur motstående intressen ska bedömas 
och vilka frågor som ska prövas enligt vilka bestämmelser, ellagens 
lämplighetsprövning eller prövningen enligt miljöbalken. Förslagen 
tydliggör bl.a. följande: 

• Frågan om en ledning behövs prövas genom bedömningen av an-
läggningens lämplighet enligt ellagen (lämplighetsprövning). Lämp-
lighetsprövningen inkluderar också en bedömning av vissa över-
föringstekniska aspekter. 

• Motstående markanvändningsintressen prövas genom tillämp-
ning av hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. miljöbalken och 
påverkan på människors hälsa och miljö genom tillämpning av hän-
synsreglerna i 2 kap. och bestämmelserna om miljökvalitetsnormer 
i 5 kap. miljöbalken (miljöprövningen). 
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Nätkoncessionsutredningens analys31 av koncessionsbeslut medde-
lade 2018 indikerade en då summarisk lämplighetsprövning. På senare 
år har lämplighetsprövningen dock fått nytt fokus och växt i om-
fattning. Bestämmelsen om anläggningens lämplighet i 2 kap. 12 § 
ellagen är allmänt hållen och ger utrymme för att inkludera många 
olika aspekter i prövningen. Såsom ellagen och miljöbalken har ut-
vecklats över tid kan vissa frågor också bedömas både inom ramen 
för lämplighetsprövningen och miljöprövningen. 

Det är av betydelse för förutsebara, effektiva och snabba proces-
ser att det är tydligt vilka krav som ställs för att en koncession ska 
beviljas och att det går att avgöra enligt vilka bestämmelser olika frågor 
bedöms. Tydliga krav och förutsebara prövningar underlättar fram-
tagande av en komplett ansökan och handläggningen av denna. Det 
kan också underlätta och effektivisera de samråd som sker inför en 
sådan ansökan. Den av utredningen föreslagna möjligheten att ansöka 
om förhandsbesked i fråga om anläggningens lämplighet som be-
skrivs i kapitel 6.2 förutsätter också att det tydligt avgränsas vilka 
frågor som ska bedömas inom ramen för lämplighetsprövningen. 

Utredningen föreslår att lämplighetsprövningen ska fokusera på 
om ledningen behövs, vilket bör vara fallet om den uppfyller skyl-
digheter enligt ellagen, krav som följer av EU-rätten eller behövs för 
en säker och tillräcklig elförsörjning. En ledning bör också anses lämp-
lig om ökad nätkapacitet bedöms samhällsekonomiskt lönsam. Det 
kan därutöver finnas andra situationer då en ledning ska anses lämp-
lig ur allmän synpunkt vilket bestämmelsen bör ge uttryck för. Där-
för föreslås att även ledningar som behövs för att tillgodose ett annat 
angeläget allmänt intresse ska anses lämpliga. 

Vissa grundläggande överföringstekniska aspekter bör också ingå 
i bedömningen av om en ledning ska anses lämplig. För att göra lämp-
lighetsprövningen förutsebar är det viktigt att dessa aspekter regleras 
uttömmande. Utredningen har kommit fram till att de aspekter som 
bör bedömas inom ramen för lämplighetsprövningen är ledningens 
placering i nätet, spänningsnivå och tekniska utformning i fråga om 
lik- eller växelström. När det gäller valet mellan kabel och luft-
ledning anser utredningen att särskilda regler behövs. Dessa beskrivs 
i avsnitt 6.4. 

Flera av de syften med lämplighetsprövningen som tidigare har 
angetts i förarbetena prövas och bedöms numera enligt miljöbalkens 

 
31 SOU 2019:30, s. 185. 
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bestämmelser t.ex. avvägning mot andra markanvändningsintressen, 
val av plats och skyddsåtgärder. Lämplighetsprövningen bör enligt 
utredningen inte inkludera en bedömning av sådana frågor, dvs. loka-
lisering och andra tekniska val än de överföringstekniska aspekter 
som framgår av författningsförslaget. Kravet på redovisning av alter-
nativa ledningssträckningar i förordningen (2021:808) om nätkon-
cession föreslås utgå eftersom det numera följer av 6 kap. 35 § miljö-
balken och 17 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) att sådana 
alternativ ska redovisas för ledningar som kan antas medföra en be-
tydande miljöpåverkan. 

De bestämmelser i miljöbalken som ska tillämpas vid prövningen 
av en ansökan om linjekoncession framgår av 2 kap. 17 § ellagen. 
Utredningen föreslår att det tydligare ska framgå av lagstiftningen 
att miljöprövningen avser byggande och användning av ledningen. 

Nuvarande lagstiftning kan tolkas så att hushållningsbestämmel-
serna i 3–4 kap. miljöbalken har getts en mer omfattande tillämpning 
vid linjekoncessioner än vad som avsågs vid tillkomsten av den genom 
miljöbalken upphävda lagen (1987:12) om hushållning med natur-
resurser m.m. (naturresurslagen). Detta kan försvåra bl.a. förstärk-
ningar av befintligt nät. Utredningen föreslår därför att hushållnings-
bestämmelserna endast ska tillämpas i fråga om val av plats, dvs. för 
elnätets del den huvudsakliga sträckningen enligt 2 kap. 2 § ellagen, 
och vid beslut om ändrad markanvändning. 

En fråga som utredningen har analyserat är om lämplighetspröv-
ningen ska inkludera en bedömning av om en ledning är det mest ända-
målsenliga sättet att tillgodose elförsörjningens behov. Utredningen 
anser att den frågan bör bedömas i nätutvecklingsplaner och att den 
inte bör ingå i lämplighetsprövningen. För miljöprövningen gäller redan 
enligt 17 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) att alternativa 
sätt att nå samma syfte bara ska redovisas om länsstyrelsen under sam-
rådet har begärt en sådan redovisning. 

När det gäller de krav som ställs enligt hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken har utredningen kunnat konstatera att osäkerhet kring 
tillämpning av lagstiftningen och kravnivån kopplat till exponering 
för magnetfält och artskydd, särskilt fåglar, riskerar att bidra till ut-
dragna processer. Utredningen lämnar därför förslag om stärkt väg-
ledning i dessa frågor. Utredningen föreslår också att länsstyrelserna 
får ett uppdrag att se över sin roll i samråd och koncessionsprövning 
eftersom rollen inte är entydig och en tydligare roll skulle kunna öka 
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effektiviteten i prövningsprocesserna. Vid den översynen kan också 
analyseras om och i så fall på vilket sätt länsstyrelsens roll bör för-
ändras med anledning av utredningens förslag om undantag från 
vissa förbud i avsnitt 6.6. 

Villkor som riskerar att påverka ledningens funktion eller möjlig-
heterna uppfylla vissa föreskrifter enligt ellagen eller elsäkerhetslagen 
samt målen för driftsäkerhet i transmissionsnätet har såvitt utred-
ningen erfarit inte förekommit. Med ökad elnätsbyggnation bedömer 
utredningen dock att kraven på allt fler anpassningar kan komma att 
innebära en sådan risk. I syfte att bidra till ett stärkt system- och bered-
skapsperspektiv i koncessionsprövningarna föreslår utredningen att 
det tydliggörs att sådana villkor inte får föreskrivas. 

En översyn av ersättningsbestämmelserna föreslås eftersom en 
sådan översyn skulle kunna bidra till ökad acceptans och bättre för-
utsättningar att bygga ut elnätet på ett effektivt sätt. 

6.3.1 Lämplighetsbedömningens omfattning klargörs 

Lämplighetsbedömningens betydelse för tidsåtgång 

En linjekoncession får enligt 2 kap. 12 § ellagen bara beviljas om an-
läggningen är lämplig ur allmän synpunkt. Utöver den bestämmelsen 
finns det inga ytterligare författningsbestämmelser om hur lämplig-
hetsprövningen ska genomföras, vilket underlag som krävs eller enligt 
vilka bedömningsgrunder den ska göras. Syftet med prövningen, se 
avsnitt 5.4.3, att säkerställa att en ledning behövs och inte är olönsam 
för samhället framgår i förarbetena32. 

I betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät33 konstaterade 
Nätkoncessionsutredningen (M 2018:03) att ellagen lämnar ett tolk-
ningsutrymme för prövningsmyndigheten kring vad som ska ingå i 
prövningen av en lednings allmänna lämplighet och att den prövningen 
skulle kunna förändras genom nya prioriteringar. Energimarknads-
inspektionen har också, enligt uppgift till Nätkoncessionsutredningen, 
inlett en förändring för ökat fokus på lämplighetsprövningen i syfte 
att motverka att samhällsekonomiskt onödiga anläggningar byggs.34 

 
32 Prop. 1993/94:162, s. 147. 
33 SOU 2019:30. 
34 SOU 2019:30, s. 184 f. 
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Utredningen uppfattar utvecklingen så att lämplighetsprövningen 
på senare år har kommit att omfatta nya aspekter utan att ändrade 
prioriteringar för lämplighetsprövningen har beslutats genom änd-
ring i 2 kap. 12 § ellagen eller uttalanden i förarbeten. Utredningen 
har inte heller kunnat finna någon praxis där förutsättningarna för 
lämplighet har utvecklats. 

Det är visserligen sällsynt att Energimarknadsinspektionen avslår 
en ansökan om koncession på grund av att anläggningen inte anses 
lämplig ur allmän synpunkt.35 Lagstiftning med stort handlings-
utrymme för prövningsmyndigheten och bedömningar som kan påver-
kas av föränderliga prioriteringar som inte följer av författnings- eller 
praxisändringar skapar dock en osäkerhet och minskad förutsebar-
het. Det i sin tur ökar risken för behov av kompletteringar. Region-
nätsföretagen och Svenska kraftnät har också i en skrivelse36 till 
regeringen lyft bl.a. vikten av att förtydliga hur ledningens allmänna 
lämplighet enligt ellagen ska bedömas. 

Energimarknadsinspektionen framhåller i sin årsredovisning37 
2021 att kompletteringar medför avsevärt längre handläggningstider. 
Vid en genomgång av ett urval av Energimarknadsinspektionens krav 
på komplettering de senaste åren har utredningen kunnat konstatera 
att kompletteringar t.ex. har avsett 

• syftet med ledningen, 

• nuvarande och framtida effektbehov, 

• ledningens utformning, t.ex. stolptyper, förutsättningar för luft-
ledning respektive kabel, 

• vilken överföringskapacitet ledningen dimensioneras för, 

• elsäkerhetsaspekter som typ av systemjordning, nollpunktsutrust-
ning, beräknad jordslutningsström och frånkopplingstid samt 

• kostnader. 

 
35 Såvitt känt för utredningen förekommer endast enstaka äldre beslut där avslag motiverats i 
frågan om anläggningens lämplighet, se t.ex. regeringens beslut den 31 maj 2001 i ärende 
N2000/4477/ESB. 
36 Svenska kraftnät m.fl. (2021). 
37 Energimarknadsinspektionen (2022a), s. 65. 
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En lämplighetsprövning anpassad till klimat- 
och energiomställningen 

Som redovisats i kapitel 5 är det av stor betydelse för energi- och 
klimatomställningen att elnätet kan anpassas i tid. Det är därför vik-
tigt att prövningen av elledningar inte görs mer omfattande än vad 
som är motiverat för att skydda andra starka intressen. 

En ledning som kräver linjekoncession orsakar i regel olägenheter 
för människors hälsa och miljön, begränsar möjligheterna att an-
vända marken för andra ändamål, orsakar intrång i enskildas möjlig-
heter att använda sin mark och innebär ett monopol och en rätt att ta 
ut nätavgifter. Med den utformning som intäktsregleringen har i dag 
kan det finnas ekonomiska incitament för nätföretagen att bygga 
ledningar även om dessa inte behövs. För flera av dessa aspekter har 
lämplighetsprövningen inneburit ett viktigt skydd. Även lämplighets-
prövningens historiska betydelse att ge staten ett reglerande infly-
tande över elförsörjningen bör nämnas. 

Miljöbalkens tillämpning vid koncessionsprövningen innebär enligt 
utredningen numera ett tillräckligt skydd för människors hälsa och 
miljö respektive annan användning av mark- och vattenområden vid 
koncessionsprövningen. Detsamma gäller säkerhetsfrågor som regle-
ras i elsäkerhetslagen. 

Koncessionspliktiga ledningar byggs i regel på annans mark. Ett 
beslut om linjekoncession innebär att vissa förutsättningar för att få 
utnyttja utrymme på en fastighet genom ledningsrätt inte behöver 
prövas i förrättningen enligt 11 § ledningsrättslagen (1973:1144). Det 
handlar t.ex. om bedömningen enligt 6 § ledningsrättslagen om ända-
målet med ledningen bör tillgodoses på annat sätt och om olägen-
heterna av upplåtelsen från allmän eller enskild synpunkt överväger 
fördelarna med den. Enligt 2 kap. 15 § regeringsformen får den en-
skildas rätt till sin egendom endast inskränkas när det krävs för att 
tillgodose angelägna allmänna intressen. 

För att ett koncessionsbeslut ska bibehålla sin betydelse vid en 
ansökan om ledningsrätt bör lämplighetsprövningen utformas så att 
koncession endast kan ges till ledningar som är motiverade av ange-
lägna allmänna intressen. Det innebär också att lämplighetsprövningen 
ger ett skydd mot att nätföretagen skulle kunna få koncession för 
ledningar som är onödiga. 
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I vissa situationer följer av lagstiftning, samhällets målsättningar 
för elförsörjningen eller en konkurrenskraftig elmarknad att en led-
ning är motiverad av angelägna allmänna intressen. Det bör förtyd-
ligas att om en ledning behövs av sådana skäl ska den också anses 
lämpligt ur allmän synpunkt. 

Lämplighetsprövningen bör också inkludera en bedömning av vissa 
överföringstekniska aspekter. Denna del av prövningen bör enligt 
utredningen dock begränsas till att avse sådana aspekter som är grund-
läggande för om ledningen kan tillgodose de behov den syftar till på 
ett ändamålsenligt sätt. Det är viktigt att denna del av lämplighets-
prövningen ges tydliga ramar bl.a. eftersom det annars finns en risk 
för utdragna prövningsprocesser. 

Lämplighetsprövningen bör alltså fokusera dels på frågan om en 
ledning behövs eller ökad nätkapacitet är lönsam, dels på vissa an-
givna överföringstekniska aspekter. 

Med hänsyn till det stora behov av att bygga om eller ut elnätet i 
framtiden som har beskrivs i kapitel 5, anser utredningen att frågan 
om en planmässig utbyggnad åter har aktualiserats. Utredningen be-
dömer att den ökade samordningen mellan nätföretagen om elnätets 
utveckling i regel bör vara tillräcklig för att undvika att ledningar byggs 
som strider mot planer för elektrifiering på nationell nivå. Reger-
ingen har också i elektrifieringsstrategin38 påpekat att nätutvecklings-
planer bör vara förenliga med varandra och planerar att i åtgärd 3 ge 
Svenska kraftnät ett samordnande uppdrag i detta avseende. Fram-
kommer ändå skäl att anta att en ledning är oförenlig med nationella 
planer för elnätet bör det kunna beaktas vid bedömningen av om 
ledningen behövs. 

Bedömningen av om en ledning behövs eller ökad 
nätkapacitet är lönsam 

Skyldigheter enligt ellagen eller EU-rätt 

När en ledning behövs för att uppfylla skyldigheter enligt ellagen 
eller EU-rätt bör prövningen fokusera på om en sådan skyldighet 
föreligger och en ledning behövs för att tillgodose den skyldigheten. 

Som exempel kan nämnas en ledning som behövs för att ansluta 
en elektrisk anläggning till elnätet enligt 3 kap. 6 § ellagen. Förstär-

 
38 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 26 och 29. 
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kande åtgärder som krävs i andra delar av elnätet för att anslutningen 
ska kunna genomföras bör inte omfattas av denna punkt i bestäm-
melsen utan i stället bedömas i relation till en säker och tillräcklig 
elförsörjning. Eftersom nätföretaget får neka anslutning om förstärk-
ningar krävs kan dessa nämligen inte anses vara en sådan direkt skyl-
dighet som avses i utredningens förslag. 

Behovet av en ledning kan också följa av EU-rättsliga krav. Ett 
exempel på en sådan situation är när transmissionsnätet behöver stär-
kas för att uppfylla artikel 16 (8) i EU:s elmarknadsförordning39 som 
ger uttryck för krav på marknadsintegration mellan länder. 

De skyldigheter som avses i bestämmelsen behöver inte åvila sök-
anden utan det är tillräckligt att ledningen som sådan uppfyller en 
skyldighet som åvilar ett nätföretag. En ansökan om linjekoncession 
kan alltså göras av någon annan än det nätföretag som är skyldig att 
bygga en ledning enligt första stycket 1. Sökanden måste dock upp-
fylla övriga krav i ellagen t.ex. vara lämplig från allmän synpunkt att 
utöva nätverksamhet enligt 2 kap. 16 §. 

En säker och tillräcklig elförsörjning 

Behövs en ledning för att på ett säkert sätt tillgodose den överföring 
som efterfrågas bör den enligt utredningen anses lämplig. Det kan 
t.ex. avse ledningar som behövs för att upprätthålla drift- och leve-
ranssäkerhet. Ledningar som behövs för ett tillförlitligt system om-
fattas av begreppet tillräcklig. 

Bedömningen av vad som behövs för en säker och tillräcklig el-
försörjning behöver anpassas till den skyndsamhet som krävs för att 
nå klimatmålen och de osäkerheter som omställningen innebär. Reger-
ingen anger i Elektrifieringsstrategin40 att det bör klargöras om nät-
företag får och ska bygga ut elnäten baserat på prognoser och lång-
siktiga scenarier och hänvisar till nätföretagens nätutvecklingsplaner. 
Regeringen har i Elektrifieringsstrategin41 också uttalat att utbygg-
naden av elnät behöver bli mer proaktiv och förfrågningar om an-
slutning hanteras effektivt. 

 
39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre 
marknaden för el (elmarknadsförordningen). 
40 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 54. 
41 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 52. 
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Utredningen delar bedömningen att det behövs en mer proaktiv 
utbyggnad av elnätet. Begreppet tillräcklig bör därför tolkas i relation 
till förväntade framtida behov. Det bör inte förväxlas med tillförlit-
lighet och de leveranssäkerhetsnormer som gäller för att systemet 
ska vara driftsäkert. Samtidigt måste beaktas att en linjekoncession 
inte enbart innebär ett antal skyldigheter42 för nätföretaget utan även 
t.ex. en ensamrätt till överföringen av el på ledningen, en rätt att ta ut 
avgifter för överföringen och att vissa krav för att ta mark i anspråk 
inte prövas vid en ansökan om ledningsrätt. Ledningar som kräver 
linjekoncession medför också ofta en betydande påverkan på omgiv-
ningen. 

Även om lämplighetsprövningen anpassas till ett mer proaktivt 
byggande bör behovet av en ledning bygga på välgrundade antaganden, 
t.ex. en prognos om framtida utveckling och överföringsbehov. Så 
sker också till viss del redan i dag. Dessa antaganden om behov måste 
vara välgrundade men alltför höga krav på säkra antaganden skulle 
riskera att fördröja omställningen. Det bör inte förutsättas faktiska 
ansökningar om anslutning. 

Vilket underlag som krävs för att kunna bedöma behovet av ökad 
kapacitet i elnätet kan enligt utredningen variera från fall till fall. 
I vissa situationer, t.ex. när förnybar och platsspecifik produktion ska 
anslutas i lägre spänningsnivå och förutsätter förstärkningar i region- 
eller transmissionsnät, kan behovet framstå som uppenbart medan 
det i andra fall kan vara mer svårbedömt, t.ex. i fråga om regioner och 
städers utveckling eller industrin och transportsektorns elektrifier-
ingstakt. 

Utredningen anser att det är av vikt för kortare ledtider att utred-
ningskraven blir rimliga i relation till de osäkerheter som omställ-
ningen innebär. Risken finns att kraven på utredning av behovet annars 
ställs så högt att elnät som kräver linjekoncession inte får koncession 
förrän behoven i det närmaste är ett faktum. Eftersom ledtiderna för 
elnät är långa skulle en sådan utveckling riskera att klimatmålen och 
de energipolitiska målen inte kan nås. 

Nätutvecklingsplaner och den dialog som ska föregå dessa kan 
enligt utredningen utgöra ett bra underlag för att bedöma vissa be-
hov. I andra fall kan det krävas underlag om en viss aktörs planer på 
att etablera en verksamhet på en viss plats. Det bör inte krävas att 
behovet ska framgå av en nätutvecklingsplan utan det bör stå nät-

 
42 Dessa redovisas i SOU 2019:30, s. 63 f. 
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företaget fritt att ge in det underlag för prövningen som lämpar sig i 
det enskilda fallet. 

I sammanhanget bör transmissionsnätets utveckling beröras sär-
skilt. Svenska kraftnät analyserar regelbundet olika scenarier för el-
systemets utveckling. I Långsiktig marknadsanalys 202143 anger Svenska 
kraftnät fyra scenarier för utvecklingen fram till 2050. Scenarierna är 
inte prognoser utan syftar till att utgöra utgångspunkt för analys av 
utmaningar i framtidens kraftsystem. För samtliga scenarier antas 
energi- och klimatmålen nås men på olika sätt. I alla scenarierna ökar 
elanvändningen i takt med att energisystemet ställs om för att nå 
klimatneutralitet. Den totala elanvändningen skiljer sig dock mellan 
scenarierna, se avsnitt 5.2.2. Till skillnad från tidigare analys44 har 
inget av dessa scenarier pekats ut som det mest troliga utfallet. Det 
framhålls också att användningen kan bli ännu högre. 

Scenarierna ligger till grund för samhällsekonomiska analyser av 
Svenska kraftnäts investeringar. Vilka scenarier som ska användas och 
på vilket sätt analyseras inför varje investeringsbeslut. Dessa över-
väganden kan, i de fall behovet av en ledning uppstår på grund av för-
väntad ökad elanvändning, utgöra ett underlag för bedömningen av om 
ledningen behövs. Scenarierna är dock av övergripande karaktär och 
det bör i en ansökan utvecklas vilket överföringsbehov en ledning 
syftar till att tillgodose. Detta följer också av 5 § förordningen om 
nätkoncession. Rimliga antaganden om framtida överföringsbehov kan 
därvid göras utifrån scenarier om nationellt elbehov och målsättningar 
för elektrifieringen i kombination med antaganden om utvecklingen 
i berörda områden. Energimarknadsinspektionen bör därvid bedöma 
rimligheten i de antaganden som ligger till grund för analysen. 

Prövningen enligt 2 kap. 12 a § första stycket ellagen i utredning-
ens förslag syftar till att bedöma om en ledning överhuvudtaget be-
hövs. Så bör anses vara fallet om befintligt nät inte kan tillgodose en 
överföring som motsvarar elförsörjningens behov eller förväntade 
framtida behov. Det bör i detta första led av lämplighetsprövningen 
inte bedömas om den sökta ledningens överföringskapacitet och tek-
niska utformning motsvarar det överföringsbehov som ska tillgodo-
ses. Frågan om den sökta ledningen är ändamålsenligt placerad i 
nätet och lämpligt utformad för sitt syfte prövas i stället i nästa led, 
dvs. enligt 2 kap. 12 a § andra stycket ellagen i utredningens förslag. 

 
43 Svenska kraftnät (2021a), s. 13. 
44 Svenska kraftnät (2019b). 
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Ökad nätkapacitet som är samhällsekonomiskt lönsam 

Ett annat skäl att bygga ut elnätet, som kan vara av betydelse för om-
ställningstakten och konkurrenskraften, kan t.ex. vara att öka överför-
ingskapaciteten mellan elområden i Sverige i syfte att sänka elpriser. 
En sådan ledning skulle strikt betraktat inte behövas för en säker och 
tillräcklig elförsörjning om behovet av el ändå kan tillgodoses men 
till ett högre pris. Sådana ledningar bör dock också anses lämpliga om 
de bidrar till minskade nätbegränsningar och ett effektivare utnytt-
jande av elproduktionsresurser på ett sätt som bedöms lönsamt för 
samhället. 

Andra angelägna allmänna intressen 

Det bör vara möjligt att beakta andra situationer där en ledning kan 
vara lämplig ur allmän synpunkt. Det bör dock förutsätta att en 
ledning behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Som 
exempel kan detta åtminstone inledningsvis omfatta sådana ledningar 
som behövs för att uppfylla Svenska kraftnäts uppdrag45 att bygga ut 
transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium. I den 
mån välgrundade antaganden om etablering av havsbaserad elproduk-
tion finns kan sådana ledningar också anses behövas för en säker och 
tillförlitlig elförsörjning. 

Överföringstekniska aspekter som bör ingå 
i lämplighetsbedömningen 

Utredningen föreslår att de överföringstekniska aspekter som ska be-
dömas inom ramen för lämplighetsprövningen ska regleras uttöm-
mande. Det innebär att aspekter som inte anges i andra stycket i den 
föreslagna bestämmelsen inte heller ska beaktas vid lämplighetspröv-
ningen. 

När en ledning behövs bör den planeras på ett sådant sätt att den 
på ett ändamålsenligt sätt uppfyller de behov som den syftar till att 
tillgodose. Aspekter som enligt utredningen är motiverade att be-
döma är ledningens placering i nätet, dvs. mellan vilka anslutnings-
punkter ledningen dras, med vilken spänning och om den ska upp-

 
45 3 § 2 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät. 
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föras som en växel- eller likströmsledning. Dessa överföringstekniska 
val utgör grundläggande beslut om vilken ledning som bör byggas 
för att syftet ska uppnås. Det bör framhållas att dessa överförings-
tekniska aspekter i många fall bör vara uppenbara eller i vart fall enkla 
att beskriva utifrån ledningens syfte, varför någon omfattande utred-
ning i regel inte bör krävas. 

Utredningen anser att det ligger i begreppet ändamålsenlig att led-
ningens placering i nätet, dess spänning och utformning som likström 
eller växelström inte väljs på ett sätt som medför orimligt stora kost-
nader. 

Exempel på frågor som inte bör ingå i lämplighetsbedömningen 

Ledningens överföringskapacitet inom angiven spänning 

I Elektrifieringsstrategin framhåller regeringen att när elnät ska byg-
gas eller förstärkas bör det oftare byggas med högre kapacitet och 
större marginaler. En förutsättning är enligt strategin att användning 
av den extra kapaciteten bedöms trolig i framtiden.46 Utredningen 
har under rubriken En säker och tillräcklig elförsörjning föreslagit att 
behovet bör bedömas baserat på välgrundade antaganden om fram-
tida behov. Frågan är om det därutöver bör vara möjligt att bygga led-
ningar som ännu inte kan motiveras med ett välgrundat antagande 
om ett behov eller dimensionera ledningar för en högre kapacitet än 
den de antas behövas för. 

I den mån det är tekniskt och praktiskt möjligt kan det vara kost-
nadseffektivt och tidsbesparande om ledningar byggs för en högre över-
föringskapacitet än vad antaganden om framtida utveckling ger vid 
handen. Utredningen har därför analyserat utrymmet för att möjlig-
göra att ledningar uppförs med viss överkapacitet. 

En lednings möjliga överföringskapacitet styrs av flera faktorer 
där spänning, hur mycket ström den byggs för att klara av och dess 
elektriska motstånd är några avgörande parametrar. Motståndet på-
verkas t.ex. av faslinornas tjocklek och material. I figur 6.1 beskrivs 
dessa faktorer genom en jämförelse med vatten. Figuren syftar till 
att ge en förståelse av begreppen men ska betraktas som förenklad 
särskilt i relation till överföring med växelström eftersom växelström 
ändrar riktning. 

 
46 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 54. 
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Figur 6.1 Spänning, ström och motstånd liknat vid vattenflöde i ett rör 

Energi (wattimmar) definieras som effekt (watt) gånger tid. Effekt 
beräknas som elektrisk ström (ampere) gånger spänning (volt). 
Ju högre motstånd desto högre spänning krävs för att driva en viss 
ström. 

 
Källa: Egen illustration. 

 
 

Ledningens möjliga överföringskapacitet bör skiljas från dess fak-
tiska överföringskapacitet som beror på ett antal andra faktorer så-
som hur mycket el som produceras och efterfrågas längs ledningen 
och hur stor belastning kringliggande elnät klarar vid ett fel. En 
enskild ledning med högre kapacitet ger i vissa fall inte någon nytta 
om inte nätet runt om den kan hantera flödet vid ett bortfall. 

Att öka en lednings kapacitet genom att bygga den för en högre 
spänning medför i regel att ett större utrymme tas i anspråk. Det är 
också grundläggande för frågan om ledningen är lämplig för sin funk-
tion i elnätet. Utredningen har därför ansett att avsedd spänning bör 
ingå i lämplighetsprövningen. 

Vilken strömlast en ledning byggs för att klara av eller dess elek-
triska motstånd förändrar i regel inte dess konstruktion på ett sådant 
sätt att det behövs nämnvärt större fysiskt utrymme. Utredningen 
anser därför att det skulle vara förenligt med 2 kap. 15 § regerings-
formen att, med bibehållen rättsverkan enligt ledningsrättslagen, inte 
göra en prövning av dessa aspekter inom ramen för lämplighetspröv-
ningen. 

Utredningen anser också att det finns starka skäl för att inte 
inkludera en bedömning av möjlig strömlast och elektriskt motstånd 
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i lämplighetsprövningen. I den mån en frånvaro av prövning innebär 
en högre kapacitet än prognoser och scenarier förutser, skulle det 
kunna bidra till att öka takten i elektrifieringen. Genom att inte inklu-
dera dessa aspekter undviks också komplexa bedömningar som kan 
riskera att förlänga prövningsprocessen. Utredningen föreslår därför 
att frågan om ledningens överföringskapacitet inom avsedd spänning 
inte bör ingå i lämplighetsprövningen. 

Frågan om överföringskapacitet kan fortfarande vara av relevans 
för koncessionsprövningen men då inom ramen för miljöprövningen. 
Så kan t.ex. vara fallet i den utsträckning överföringskapaciteten är 
av betydelse för ledningens påverkan på miljö eller hälsa, t.ex. vid be-
dömningen av påverkan från magnetfält. 

Lokalisering 

Miljöbalkens ikraftträdande 1999 innebar bl.a. att bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenresurser i naturresurslagen fördes 
in i 3–4 kap. miljöbalken. Dessa bestämmelser tillämpades tidigare som 
ett led i lämplighetsbedömningen, se avsnitt 5.4.3. Samtidigt inför-
des en bestämmelse i ellagen som innebar att bl.a. hänsynsreglerna i 
2 kap. och hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. miljöbalken ska 
tillämpas vid prövningen av en ansökan om linjekoncession. Det in-
fördes även ett krav på miljökonsekvensbeskrivning, inklusive redo-
visning av alternativa lokaliseringar, vid en ansökan om linjekonces-
sion enligt ellagen om anläggningen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.47  

Utredningen bedömer att miljöbalkens krav på lokalisering är till-
räckliga för att säkerställa att platser väljs som är lämpliga. Platsvals-
regeln i 2 kap. 6 § miljöbalken innebär enligt förarbetena48 att hänsyn 
ska tas till både miljöaspekter och god hushållning med mark och 
vatten. Bestämmelsen får anses ge tillräckligt skydd mot att ledningar 
lokaliseras på ett sätt som orsakar onödigt stort intrång eller olägen-
heter för tredje man. Föreligger konkurrerande markanvändnings-
intressen ska dessa beaktas enligt 3 kap. 1 § miljöbalken, och företräde 
ska ges åt en sådan användning som innebär en god hushållning. En-
ligt förarbetena49 innebär det att mark och vatten ska användas på ett 

 
47 Prop. 1997/98:90, Följdlagstiftning till miljöbalken m.m., s. 202 f. 
48 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 1, s. 219 f. 
49 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 29 f. 



Utredningens förslag – elnät SOU 2022:21 

272 

sätt som tryggar en från ekologisk, social, kulturell och samhälls-
ekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning. Någon ytterligare 
prövning av lokaliseringens lämplighet är enligt utredningens bedöm-
ning inte rättsligt motiverad. Frågan om ledningens lokalisering mellan 
aktuella anslutningspunkter bör enligt utredningen därför inte ingå 
i lämplighetsprövningen. 

Utformning 

Ledningens utformning bör enligt utredningen inte bedömas inom 
ramen för lämplighetsbedömningen, om det inte är fråga om ledning-
ens placering i nätet eller dess tekniska utformning i fråga om lik-
ström- eller växelström samt spänning. Valet mellan luftledning och 
kabel bör inte prövas enligt bestämmelsen om lämplighet. Utredning-
ens överväganden om valet mellan luftledning och kabel redovisas i 
avsnitt 6.4. 

När det gäller annan teknisk utformning såsom val av stolpar och 
fundament anser utredningen att det ur ett lämplighetsperspektiv bör 
vara upp till nätföretaget att välja de tekniska lösningar som det finner 
lämpligast. Dessa bör alltså inte bedömas i lämplighetsprövningen. 
Att ledningen byggs på ett säkert sätt följer i dag av annan lagstift-
ning. Utredningen bedömer också att den flexibilitet som en konces-
sion medger är av vikt för att långsiktigt säkra elnätet. De stolpar 
och fundament som nätföretaget önskar kunna välja vid byggande av 
ledningen behöver dock beskrivas i tillräcklig utsträckning i miljö-
konsekvensbeskrivningen för att ledningens miljöeffekter ska kunna 
bedömas. Inom ramen för miljöprövningen kan också sådan teknisk 
utformning aktualiseras i den utsträckning det behövs för att byggande 
och användning av ledningen ska ara förenlig med miljöbalkens krav. 

Elsäkerhet, elkvalitet och driftsäkerhet 

I dag regleras elsäkerhetsfrågor i elsäkerhetslagen och med stöd av 
den meddelade förordningar och föreskrifter. Det krävs också drift-
tillstånd enligt elsäkerhetslagen för att vissa ledningar ska få tas i 
drift. Andra krav som ska uppfyllas är de på god kvalitet på överför-
ingen av el enligt 3 kap. 9 § ellagen. Dessa krav behöver inte prövas 
inom ramen för lämplighetsprövningen eftersom de är krav som ska 
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uppfyllas. För transmissionsnätet finns därutöver mål för driftsäker-
het som meddelats med stöd av 8 kap. 3 b § ellagen. Dessa mål utgör 
också grundläggande förutsättningar för den verksamhet som plane-
ras. Utredningen anser att dessa aspekter inte ska ingå i lämplighets-
prövningen. 

Alternativ och lämplighetsprövningen 

Det är centralt att skilja på olika typer av alternativ för att avgöra om, 
och i så fall enligt vilka bestämmelser, de ska bedömas vid konces-
sionsprövningen. Vägledning för gränsdragningen mellan olika typer 
av alternativ kan sökas i regleringen av miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll. 

• Alternativa sätt att uppnå syftet avser enligt förarbetena50 till 
miljöbalken alternativ till den föreslagna verksamheten. Det bör 
för elnätets del inkludera alternativ som innebär att man inte 
bygger elnät men kan också avse alternativa sätt att föra över el. 

• Alternativa lösningar för verksamheten omfattar enligt 6 kap. 
35 § miljöbalken och 17 § miljöbedömningsförordningen verk-
samhetens lokalisering, utformning samt undersökta möjliga alter-
nativ t.ex. i fråga om teknik, skyddsåtgärder och andra relevanta 
aspekter. Av förarbetena51 framgår att det avser alternativ som är 
relevanta för verksamheten eller det föreslagna projektet. 

I det följande förtydligar utredningen på vilket sätt den anser att 
alternativ ska ingå i lämplighetsbedömningen och på vilket sätt. 

Alternativ till att bygga elnät 

När det gäller alternativ till att bygga elnät kan det handla om att 
lokalisera produktion eller förbrukning närmre varandra eller där 
nätet har tillräcklig kapacitet och att använda andra energiformer. 
I princip kan det också handla om alternativet att inte tillgodose 
energibehovet utan i stället begränsa tillväxt och möjligheterna att 
etablera eller ställa om verksamheter. Alternativ som att lagra energi 

 
50 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 2, s. 63 f. 
51 Prop. 2016/17:200, Miljöbedömningar, s. 129. 
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eller flexibilitet i förbrukning kan även påverka hur mycket el som 
behöver överföras och därmed hur mycket överföringskapacitet som 
behövs. 

Det är marknadens aktörer som, utifrån förutsättningarna för och 
de krav som ställs på respektive verksamhet, lokaliserar produktion 
eller förbrukning samt utvecklar och använder alternativ såsom andra 
energiformer och lagring. Sådana lösningar är, som framgår av kapi-
tel 5, en viktig del i det framtida elsystemet och det är troligt att både 
ökad överföringskapacitet och alternativa lösningar kommer att be-
hövas i framtiden. 

När prognoser eller scenarier ska tas fram för framtida efterfrågan 
på överföringskapacitet bör det ingå att bedöma i vilken utsträckning 
andra alternativ används eller kommer att användas på marknaden. 
Detta får enligt utredningen anses ingå i att prognoser eller antag-
anden om framtida behov ska vara välgrundade. Finns skäl att anta 
att t.ex. flexibilitet och lagring påverkar behovet av nätkapacitet bör 
nätföretaget ha beaktat det vid bedömningen av behovet av ökad nät-
kapacitet. Har så inte skett kan underlaget för lämplighetsprövningen 
anses bristfälligt. 

Utredningen anser dock att det vore problematiskt om en ledning 
skulle kunna anses olämplig med hänvisning till att ett alternativ till 
att bygga elnät i stället borde övervägas om det inte redan är troligt 
att sådana alternativ kommer att genomföras. Lagstiftningen är inte 
utformad så att det är möjligt att tvinga fram alternativa lösningar och 
nätföretagen är rättsligt begränsade att använda sig av dem som alter-
nativ till att bygga ut nätet. Lagstiftningen bygger snarare på principen 
att nätföretagen ska ansluta och bygga ut sitt nät så att elnätet kan 
tillgodose den efterfrågan som uppstår. Regeringen ger i Elektrifier-
ingsstrategin52 också uttryck för att elsystemet ska tillgodose effekt-
behov när och där de uppstår. 

Alternativa sätt att föra över el på 

Enligt utredningens förslag bör lämplighetsprövningen inkludera en 
bedömning av om ledningen har en ändamålsenlig placering i nätet 
och teknisk utformning i fråga om lik- eller växelström samt spän-
ning. I den mån det finns alternativ som kan fylla samma funktion 

 
52 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 19. 
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ligger det i begreppet ändamålsenlighet att inte välja ett alternativ 
som medför orimligt höga kostnader. Alternativ som inte kan fylla 
avsedd funktion kan inte anses lämpliga. 

Alternativ när det gäller lokalisering mellan aktuella stationer och 
utformning, som inte bör prövas vid lämplighetsbedömningen, bör 
inte ingå i bedömningen. Frågan om när luftledning respektive kabel 
bör utredas och användas behandlas i avsnitt 6.4. 

6.3.2 Miljöprövningens omfattning förtydligas 

Miljöprövningen avser byggande och användning 

I 2 kap. 17 § ellagen anges att 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljö-
balken ska tillämpas vid en prövning av frågor om beviljande av nät-
koncession för linje. Ett beslut om linjekoncession avser byggande 
och användning av en ledning med en i huvudsak bestämd sträckning 
och det är frågan om byggandet och användningen av ledningen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan som ska avgöras enligt 
2 kap. 17 § andra stycket ellagen. 

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § första stycket ellagen bör förtydligas 
så att det framgår att det är byggande och användning av ledningen 
som ska vara förenligt med aktuella bestämmelser i miljöbalken. Syftet 
med förslaget är att tydligare avgränsa vilka frågor som ska bedömas 
enligt miljöbalken vid koncessionsprövningen. Det ska alltså inte ses 
som en utökning av miljöprövningen, som även fortsättningsvis ska 
anpassas till de aspekter som kan bedömas vid prövning av en huvud-
saklig sträckning, till andra prövningar som krävs och, t.ex. såvitt av-
ser underhåll och drift, den operativa tillsynen, se även avsnitt 6.3.5. 

Hushållningsbestämmelsernas tillämpning 

Hushållningsbestämmelsernas syfte och tillämpning enligt ellagen 

Den genom miljöbalken upphävda naturresurslagen syftade till att 
skapa en gemensam grund för avvägningar mellan markanvändnings-
intressen vid beslut om ändrad markanvändning enligt olika lagar. 
Naturresurslagen var inte avsedd att utgöra grund för ingripanden 
mot pågående markanvändning.53 

 
53 Prop. 1985/86:3, med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m., s. 14 f. 
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När hänvisningen till naturresurslagen infördes i ellagen fram-
hölls i förarbetena54 att elledningar som kräver koncession i regel är 
angelägna och att markavvägningsfrågorna främst bedöms höra sam-
man med val av sträckning och inte med frågan om ledningen ska få 
byggas eller inte. Samtidigt framhöll Lagrådet att lagen skulle tillämpas 
vid bedömning av tillåtligheten. Lagrådet påpekade att prövningen 
av en lednings allmänna lämplighet innebär att nyttan med en led-
ning ska vägas mot de negativa effekter ledningen kan innebära för 
andra samhällsintressen. Markanvändningsintressena i naturresurs-
lagen skulle alltså bedömas som ett led i lämplighetsprövningen och 
vid föreskrivande om eventuella villkor om ledningens sträckning eller 
utförande.55 

Naturresurslagen kom sedermera att integreras i 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Ursprungligen fanns en gemensam bestämmelse i 1 kap. 
2 § miljöbalken som angav vid vilka prövningar bestämmelserna i 3 
och 4 kap. skulle tillämpas bl.a. enligt ellagen. Som en följd av Miljö-
balkskommitténs56 översyn av bestämmelserna om val av plats utökades 
bestämmelsen om när 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. Upp-
räkningen av de miljöbalksprövningar som 3–4 kap. ska tillämpas vid 
flyttades samtidigt till 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken. I remis-
svar57 föreslogs att hushållningsbestämmelserna skulle utvidgas till 
att även tillämpas när det gäller pågående markanvändning. Reger-
ingen konstaterade i förarbetena58 att hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken, likt naturresurslagen, inte var avsedda att tillämpas på 
pågående markanvändning och att det inte framkommit skäl att ändra 
det. Det förtydligades därför i 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken att 
tillämpningen endast gäller prövningar som avser ändrad användning. 

Förtydligandet i 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken avser miljö-
balksprövningar. Av förarbetena59 framgår att det som återstod av 
bestämmelsen i 1 kap. 2 § i form av en uppräkning av speciallagar kunde 
upphävas eftersom samtliga dessa speciallagar reglerade hushållnings-
bestämmelsernas tillämpning. Något resonemang kring speciallagarnas 
utformning finns inte i förarbetena. I 2 kap. 6 § andra stycket miljö-
balken anges att bestämmelserna i 3 och 4 kap. endast tillämpas, som 

 
54 Prop. 1985/86:3, s. 14 f. 
55 Prop. 1985/86:3, s. 14 f. 
56 SOU 2004:37, Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler. 
57 Prop. 2005/06:182, Miljöbalkens sanktionssystem, m.m., s. 125. 
58 Prop. 2005/06:182, s. 125. 
59 Prop. 2005/06:182, s. 125. 
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ett led i bedömningen av val av plats, i de fall som gäller ändrad an-
vändning av mark- eller vattenområden vid bl.a. beslut om skyddade 
områden, tillståndsprövning och anmälan enligt 12 kap. 6 § miljö-
balken. Fastställande av vägplan och järnvägsplan ska jämställas med 
meddelande av tillstånd enligt miljöbalken vid tillämpning av miljö-
balkens bestämmelser enligt 3 a § väglagen (1971:948) och 3 § lagen 
(1995:1649) om byggande av järnväg. Någon motsvarade bestämmelse 
finns inte i ellagen. 

Hushållningsbestämmelserna ska tillämpas vid ändrad 
markanvändning 

Utredningen har av förarbetena60 inte kunnat utläsa något motiv till 
att hushållningsbestämmelserna skulle ges en vidare tillämpning vid 
bedömning av elledningar än vad som gäller för verksamheter som om-
fattas av 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken. Avsaknaden av en av-
gränsning av hushållningsbestämmelsernas tillämpning vid prövning 
av linjekoncessioner riskerar dock att leda till oklarheter i prövningen 
och längre ledtider. 

En ansökan om linjekoncession avser i regel en ledning av bety-
delse för samhället vars lämplighet ur allmän synpunkt också ska 
prövas. Utredningen anser att det inte är motiverat att bestämmelserna 
i 3–4 kap. miljöbalken ska ges en vidare tillämpning vid bedömningen 
av sådana ledningar än vad som var syftet med bestämmelserna när 
de infördes. Det bör därför klargöras att prövningen av 3–4 kap. 
miljöbalken endast ska tillämpas vid bedömningen av ledningens i 
huvudsak bestämda sträckning och vid ändrad användning av mark- 
eller vattenområden. 

I sammanhanget bör särskilt beröras hur avgränsningen ska tolkas 
när en befintlig ledning ska förstärkas. Utredningen anser att det får 
betraktas som samma markanvändning, nämligen överföring av el, 
även om ledningens kapacitet ökar. Det som bör bli avgörande för 
om bestämmelserna i 3–4 kap. miljöbalken ska tillämpas bör enligt 
utredningen vara om förstärkningen innebär att nya mark- eller vatten-
områden, som inte tidigare har omfattats av ett beslut om konces-
sion, behöver användas. Hushållningsbestämmelserna bör då endast 
tillämpas i den utsträckning där så är fallet. 

 
60 Prop. 1997/98:90, s. 200–206 och 327. Prop. 1997/98:45, del 1, s. 239–245. Prop. 2005/06:182, 
s. 125. 
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Energimarknadsinspektionen handlägger ett antal ärenden om för-
längning av befintliga koncessioner. En förlängning av en koncession 
bör enligt utredningen inte betraktas som en förändrad markanvänd-
ning. Detta gäller även om nätföretaget planerar att förnya den aktu-
ella ledningen, förutsatt att förnyelsen genomförs inom ramen för 
koncessionen. Om däremot en ansökan om ändring av koncessionen 
ges in får en bedömning göras i det enskilda fallet om ändringen inne-
bär att markområde som inte tidigare har använts för överföring av 
el berörs eller inte. 

Hushållningsbestämmelsernas tillämpning vid omprövning 

När det gäller omprövning av en koncession kan enligt förarbetena61 
syftet med en omprövning vara att frigöra mark för att använda den 
till ett annat mer angeläget ändamål. Med ett sådant syfte måste en 
omprövning omfatta en prövning enligt 3–4 kap. miljöbalken, vilket 
också uttryckligen anges i 2 kap. 35 § ellagen. Utredningen anser sam-
tidigt att det, med de utmaningar som elnätet nu står inför, bör göras 
en mycket restriktiv bedömning av om annan markanvändning moti-
verar krav på omlokalisering av ledningar på högre spänningsnivåer. 
Det bör i regel endast vara rimligt om ledningen ska förnyas eller 
byggas om av andra skäl och det finns en lämpligare lokalisering för 
ledningen. 

Alternativ och miljöprövningen 

Vilka alternativ som måste redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning 
framgår av 6 kap. 35 § miljöbalken och 17 § 1–3 miljöbedömnings-
förordningen. Av bestämmelserna framgår att det är alternativ för 
och inte till den sökta verksamheten som avses enligt huvudregeln. 
Redovisningen ska inkludera en beskrivning av möjliga alternativa ut-
formningar, möjliga alternativa platser och undersökta möjliga alter-
nativ bl.a. i fråga om teknik, skyddsåtgärder och andra relevanta 
aspekter. 

Inom ramen för den specifika miljöbedömningen ska alltså alter-
nativa sätt att lokalisera och utforma den sökta ledningen redovisas 

 
61 Prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, s. 53 f. 
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och bedömas. Alternativredovisningen utgör ett underlag bl.a. för 
prövningen enligt 2 kap. miljöbalken. 

Utredningens förslag i avsnitt 6.4 innebär en specialreglering i rela-
tion till miljöbedömningsförordningen eftersom det föreslås andra 
föreskrifter för när alternativen luftledning och kabel ska redovisas i 
en ansökan om koncession för en växelströmsledning med en 
spänning om 130 kV eller högre. 

Alternativ för verksamheten får enligt utredningens uppfattning 
anses omfatta sådana alternativ som är realistiska för en ledning med 
dess avsedda placering i nätet och tekniska utformning i fråga om lik-
ström- eller växelström samt spänning. Alternativ till dessa grundlägg-
ande aspekter bör enligt utredningen i regel betraktas som alternativ 
till verksamheten eftersom de kan påverka om och hur ledningen kan 
uppfylla sitt syfte. 

Alternativ till verksamheten är sådana alternativ som omfattas av 
17 § 4 miljöbedömningsförordningen. Av bestämmelsen följer att alter-
nativa sätt att nå samma syfte endast ska redovisas i en miljökonse-
kvensbeskrivning om länsstyrelsen har begärt det under samrådet. 
Enligt praxis62 från Högsta domstolen ska länsstyrelsen i första hand 
ta ställning till frågan om det behövs en redovisning av alternativa sätt 
att uppnå verksamhetens grundläggande syfte. Av förarbetena63 till 
miljöbalken framgår att ett sådant krav kan vara motiverat t.ex. vid 
stora verksamheter och åtgärder som ska tillåtlighetsprövas av reger-
ingen enligt 17 kap. miljöbalken och att det i vissa fall kan var lämp-
ligt att länsstyrelsen samråder med regeringen innan kravet framställs. 
Om länsstyrelsen inte begär en sådan redovisning ska alternativa sätt 
att uppnå syftet enligt praxis64 inte föras in i bedömningen av om en 
miljökonsekvensbeskrivning motsvarar kraven på redovisning av alter-
nativ. Enligt Högsta domstolen kan ändå frågan om alternativa sätt 
aktualiseras inom ramen för den materiella bedömningen av tillstånds-
ansökan. 

Utredningen anser att det endast i mycket få fall bör vara moti-
verat att kräva redovisning av eller pröva alternativa sätt att uppnå 
syftet vid byggande av elnät. Med en utvecklad energi- och nätplaner-
ing enligt utredningens förslag i avsnitt 6.2 anser utredningen dock 
att länsstyrelsen bör vara i en bra position för att bedöma om det är 

 
62 NJA 2009, s. 321. 
63 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 63 f. 
64 NJA 2009, s. 321. 
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motiverat att begära en sådan redovisning. Det är också av vikt för 
effektiva processer att en sådan begäran framställs tidigt så att nät-
företaget, och andra berörda, tidigt får en indikation om att andra 
sätt att uppnå syftet är aktuella att redovisa och bedöma. 

I avsnitt 6.3.1 beskrivs hur alternativ bör beaktas vid lämplighets-
prövningen. 

6.3.3 Krav på innehållet i en ansökan om linjekoncession 
uppdateras 

Uppgift om likström- eller växelström 

Lämplighetsprövningen bör enligt utredningens förslag inkludera en 
bedömning av om ledningen har en ändamålsenlig utformning i fråga 
om växelström eller likström. Det bör därför förtydligas i 5 § förord-
ningen om nätkoncession att ansökan ska innehålla en uppgift om 
ledningens utformning i fråga om lik- eller växelström. 

Alternativa ledningssträckningar 

Enligt 5–6 §§ förordningen om nätkoncession ska en ansökan om 
nätkoncession för linje bl.a. innehålla en redogörelse för hur de all-
männa hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken kommer att iakttas samt 
en uppgift om vilka alternativa ledningssträckningar som sökanden 
har undersökt. Krav på uppgift om alternativa ledningssträckningar 
och resultatet av genomförda samråd infördes 1982 i den äldre el-
förordningen (1982:548) i syfte att öka hänsynen till andra mark-
användningsintressen.65 Denna hänsyn regleras i dag genom 3–4 kap. 
miljöbalken. 

Kravet på redovisning av alternativ och resultatet av samråd fanns 
med oförändrat i elförordningen (1994:1250). Vid den tidpunkten 
fanns ännu inte något krav på miljökonsekvensbeskrivning i ellagen 
och lokaliseringen bedömdes med stöd av bestämmelserna i ellagen 
om lämplighet och villkor. Kravet på redovisning av samråd togs bort 
när den nu gällande elförordningen (2013:208) trädde i kraft. Sedan 
2021 finns bestämmelsen om ansökans innehåll i förordningen om 
nätkoncession. 

 
65 Prop. 1981/82:188, s. 33. 
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Kraven på redovisning av alternativ kvarstår oförändrade och fram-
går i dag av 6 kap. 35 § miljöbalken och 17 § 1–3 miljöbedömnings-
förordningen avseende anläggningar som ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan. För andra ledningar ska en liten miljökonsekvens-
beskrivning tas fram. Enligt 6 kap. 47 § miljöbalken ska en liten miljö-
konsekvensbeskrivning innehålla de upplysningar som behövs för en 
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan förväntas ge. 

Genom de krav som ställs på en miljökonsekvensbeskrivning anser 
utredningen att redovisning av alternativa ledningssträckningar regle-
ras på ett tillräckligt sätt. Förordningen om nätkoncession bör därför 
ändras så att kravet på redovisning av alternativa ledningssträckningar 
vid en ansökan om linjekoncession tas bort. 

6.3.4 Miljöprövningen underlättas genom ökad vägledning 

Ledningar som kräver linjekoncession är ofta långa, särskilt på högre 
spänningsnivåer där det kan vara fråga om många mil. Lokaliserings-
utredningar omfattar bedömningar av ett stort antal miljöeffekter och 
motstående markanvändningsintressen. Ledningarna berör inte sällan 
flera kommuner och, särskilt på högre spänningsnivåer, ofta även flera 
länsstyrelser. Det är en komplex process att identifiera en lokaliser-
ing som uppfyller miljöbalkens krav och beskriva ledningens miljö-
effekter. Även frågan om när skyddsåtgärder är miljömässigt moti-
verade och rimliga samt om dessa åtgärder i så fall ska hanteras inom 
ramen för en ansökan om koncession eller andra prövningar kan vara 
svårbedömd. 

Flera nätföretag har framhållit66 att omfattande krav på utredningar 
av alternativ och anpassningar av ledningar är en betydande orsak till 
utdragna samråd och prövningsprocesser. Utredningens analys ger vid 
handen att osäkerhet kring tillämpning av lagstiftningen och kravnivå 
kopplat till tre områden särskilt bidrar till dessa utmaningar nämligen 
alternativredovisning, magnetfält och artskydd, främst avseende fåglar. 

 
66 Inspel till Klimaträttsutredningen från Ellevio, E.ON Sverige och Vattenfall Eldistribution. 
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Magnetfält 

Alla elektriska anläggningar och apparater ger upphov till magnetfält 
och elektriska fält. Tillräckligt starka magnetfält eller elektriska fält 
kan ge upphov till akuta men normalt sett tillfälliga effekter på t.ex. 
nervsystemet.67 Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram referens-
värden68 för att skydda allmänheten mot säkerställda hälsorisker från 
sådana fält. För växelströmsledningar är referensvärdet 100 mikro-
tesla. Magnetfälten invid växelströmsledningar är vanligtvis långt 
under detta referensvärde. Exempelvis är magnetfälten ungefär 10–
20 mikrotesla under en 400 kV-ledning.69 

Referensvärdena gäller platser där allmänheten vistas. Redan en 
kortare tids exponering för magnetfält över referensvärdet bör alltså 
undvikas. En fråga som det har bedrivits omfattande forskning kring 
är om långvarig exponering för magnetfält under referensvärdena kan 
ge upphov till hälsorisker. Några säkerställda hälsorisker med magnet-
fält under referensvärdena har därvid inte identifierats.70 Däremot så 
ger forskningen skäl att misstänka att långvarig exponering för magnet-
fält över ungefär 0,4 mikrotesla i bostäder kan öka risken för barn-
leukemi. Något orsakssamband mellan förhöjda magnetfält och barn-
leukemi har dock inte kunnat fastställas.71 I Folkhälsomyndighetens 
miljöhälsorapport72 2017 görs bedömningen att om magnetfält från 
kraftledningar ökar risken för barnleukemi skulle det kunna förklara 
mindre än 0,5 procent av barnleukemifallen i Sverige, dvs. mindre än 
ett fall per år. Den forskning som hittills bedrivits ger inte stöd för 
att magnetfält under referensvärdena skulle orsaka andra hälsorisker.73 

Frågan om exponering för magnetfält från ledningar har varit 
föremål för Mark- och miljööverdomstolens bedömning i två tillsyns-
ärenden, det s.k. Döshultsmålet74 och det s.k. Delsjömålet75. Dessa av-
göranden refereras utförligt i Nätkoncessionsutredningens betänk-
ande76. Det framstår för utredningen som att frågan om magnetfält, 
bl.a. med anledning av Döshultsmålet och Delsjömålet, tillmäts mycket 

 
67 www.ki.se/imm/icke-joniserande-stralningelektromagnetiska-falt. 
68 Strålsäkerhetsmyndigheten (2008). 
69 Arbetsmiljöverket m.fl. (2009), s. 14. 
70 www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/referensvarden. 
71 Folkhälsomyndigheten m.fl. (2017), s. 201 f. World Health Organization (2007), s. 355. 
72 Folkhälsomyndigheten m.fl. (2017), s. 201 f. 
73 www.ki.se/imm/icke-joniserande-stralningelektromagnetiska-falt. 
74 Mark och miljööverdomstolens dom den 26 augusti 2011 i mål nr M 4127-10. 
75 MÖD 2017:29. 
76 SOU 2019:30, s. 207 f. 
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stor vikt vid planering, utredning och prövning av elledningar. Det 
har, i vart fall sedan Döshultsmålet, sällan förekommit att nätföretag 
har sökt koncession för nya ledningar som beräknas innebära en ex-
ponering över 0,4 mikrotesla i bostäder. Utredningen har hittat ett 
ärende77 där Svenska kraftnät ansökte om en ny koncession trots att 
ett antal fritidshus beräknades exponeras för värden över 0,4 mikro-
tesla. Ärendet, som avser en ledning mellan Nybro och Hemsjö, 
hade inletts innan Delsjödomen. Energimarknadsinspektionen av-
slog ansökan och uppgav, som ett av flera skäl, att Svenska kraftnät 
inte hade visat att det var orimligt att vidta åtgärder för att reducera 
magnetfälten och att underlaget var för bristfälligt för att föreskriva 
eventuella villkor angående magnetfältssänkande åtgärder. Svenska 
kraftnät överklagade beslutet till regeringen som angav följande be-
dömningsgrunder i skälen för sitt beslut: 

Om påverkan vid nybyggnation överstiger 0,4 mikrotesla bör en be-
dömning göras av om det innebär olägenheter och om det bedöms inne-
bära olägenheter bör enligt skälen åtgärder utredas. En bedömning av om 
åtgärder är rimliga bör sedan ta sin utgångspunkt i förutsättningarna i 
varje enskilt fall av påverkan. I bedömningen bör bland annat vägas in de 
olägenheter som kan undanröjas genom att åtgärderna utförs, den lätt-
nad i störningspåverkan som åtgärderna kan medföra, om åtgärder kan 
minska påverkan på flera bostadsbyggnader, hur bostadsbyggnaden an-
vänds, eventuella andra olägenheter för miljö och hälsa som uppstår av 
den magnetfältsänkande åtgärden, eventuell påverkan på ledningens funk-
tion samt kostnaden för åtgärden. 

I ett förlängningsärende78 avseende en 400 kV-ledning mellan Bäsna 
och Odesvi som överklagats till regeringen av enskilda angav reger-
ingen samma bedömningsgrunder i skälen. Ärenden om förlängning 
av äldre koncessioner avser befintliga ledningar och det är vanligt att 
bostäder beräknas vara exponerade för magnetfält över 0,4 mikro-
tesla. Längs ledningen mellan Bäsna och Odesvi beräknades t.ex. 
ungefär 150 permanent- och fritidsbostäder vara exponerade för mag-
netfält över 0,4 mikrotesla längs en sträcka om 17,2 mil. Sedan 2013 
gäller koncessioner som huvudregel tills vidare med möjlighet till om-
prövning. Det innebär att förlängningsärenden i framtiden kommer 
att vara väsentligt färre än de tidigare har varit. I januari 2022 hand-
lade Energimarknadsinspektionen dock 230 ärenden om förlängning. 

 
77 Regeringens beslut från den 16 september 2021 i ärende I2019/02517. 
78 Regeringens beslut den 27 januari 2022 i ärende nr I2021/00059. 
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Utredningen bedömer att frågan om magnetfält kommer att bli 
alltmer avgörande för hur snabbt och på vilket sätt elnätet kan byg-
gas om eller byggas nytt. Det innebär att nätföretagen och prövnings-
myndigheterna oftare kommer ställas inför frågan vad som är hälso-
mässigt motiverat och rimligt. Vägledning i frågan om magnetfält skulle 
därför ge ett betydande bidrag för att underlätta elnätsbyggnation. 

Förnyelser och förstärkningar av ledningar innebär enligt utred-
ningen visserligen ett tillfälle att utreda och överväga om en helt eller 
delvis ny lokalisering eller åtgärder för att reducera magnetfält är 
motiverade och rimliga. Det är dock av stor vikt att kraven på utred-
ningar och anpassningar med anledning av magnetfält motsvarar vad 
som är hälsomässigt motiverat och rimligt. Om magnetfält tillmäts 
för liten vikt finns en risk att tillräcklig hänsyn inte tas till männi-
skors hälsa. Om det däremot tillmäts för stor vikt eller att osäker-
heterna kring dem inte klargörs så långt det är möjligt utifrån forsk-
ningsläget ser utredningen följande risker: 

• Elnätets anpassning till energi- och klimatomställningen samt 
nödvändig förnyelse av åldrat nät riskerar att fördröjas. 

• Regeringens ambition, som uttrycks i Elektrifieringsstrategin79, 
att lägga till kapacitet när nätförstärkningar ändå görs riskerar att 
motverkas. 

• Elnätets anpassning och utbyggnad riskerar att i större utsträck-
ning än nödvändigt ske på bekostnad av andra intressen, t.ex. natur-
miljö, friluftsliv och areella näringar om miljöer där människor 
vistas ska undvikas. 

• Samhällsutvecklingen riskerar att begränsas, dels genom att elnätet 
inte kan tillgodose effektbehov i önskad takt, dels genom att led-
ningars påverkansområde anses större än motiverat. 

• Tvingande skydd för t.ex. naturmiljö, arter eller riksintressen och 
ökande konkurrens om markanvändningen samt magnetfält inne-
bär också en risk att elnätsbyggnation hindras eller, i förlängningen 
att elförsörjningen riskerar att påverkas. 

 
79 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 54. 
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Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigeten lämnar på sina 
hemsidor80 rekommendationer om hur hänsyn bör tas till magnetfält. 
De är dock allmänt hållna. Såväl Folkhälsomyndigheten som Strål-
säkerhetsmyndigheten anger i sina rekommendationer att åtgärder 
bara bör krävas om de kan ske till rimliga kostnader. Även Institutet 
för miljömedicin anger81 att åtgärder bör vidtas om det kan ske utan 
stora kostnader. Världshälsoorganisationen, som visserligen inte väg-
leder svenska prövningsmyndigheter men följer forskningen på om-
rådet, bedömer82 att det är rimligt och motiverat att vidta förebyggande 
åtgärder under förutsättning att de kan ske till en väldigt låg kostnad 
och inte äventyrar elförsörjningens hälsomässiga, sociala och ekono-
miska fördelar. De allmänt hållna rekommendationerna om eventuella 
risker ger enligt utredningen otillräckligt stöd för att i tillämpningen 
bedöma i vilken utsträckning åtgärder är hälsomässigt motiverade och 
rimliga. Utredningen anser därför att Folkhälsomyndigheten, som en-
ligt 4 a § första stycket 1 miljötillsynsförordningen (2011:13) är till-
synsvägledande myndighet i frågor om hälsoskydd i bostäder och 
lokaler m.m. enligt 9 kap. miljöbalken, bör ges ett uppdrag att ta fram 
vägledning avseende magnetfält och kraftledningar. Utredningen an-
ser att en sådan vägledning bör avse långvarig exponering för magnet-
fält under referensvärdena och, i största möjliga utsträckning, redo-
visa 

• forskningsläget och vilka eventuella risker som bör beaktas, med 
angivande vid vilka nivåer riskerna bör beaktas och hur stora ris-
kerna bör anses vara vid olika nivåer, 

• i vilka miljöer frågan om långvarig exponering för magnetfält bör 
beaktas, 

• vilka åtgärder som bör övervägas för riskreducering med beaktande 
av hur stora kostnader och hur stor påverkan på andra värden som 
utifrån ett helhetsperspektiv är rimlig i relation till den eventuella 
hälsorisken, 

 
80 www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-
halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/elektromagnetiska-falt. 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/magnetfalt/. 
81 www.ki.se/imm/icke-joniserande-stralningelektromagnetiska-falt. 
82 World Health Organization (2007), s. 372. 
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• om och i så fall i vilken utsträckning åtgärder som sänker beräk-
nade magnetfält är motiverade även om åtgärderna inte kan inne-
bära beräknade värden under 0,4 mikrotesla, 

• hur beräkningar och redovisning av beräknade magnetfält bör göras 
med beaktade av osäkerheter i framtida strömlaster, 

• en jämförelse med hur andra länder bedömer och tillämpar före-
gående punkter. 

Strålsäkerhetsmyndigheten och Institutet för miljömedicin bör bistå 
Folkhälsomyndigheten med kunskapsunderlag som behövs och som 
dessa myndigheter kan tillhandahålla. Syftet med samrådet bör också 
vara att verka för en så enhetlig vägledning som möjligt från dessa myn-
digheter. Vid bedömningen av påverkan på andra värden som skyddas 
enligt miljöbalken bör samråd ske med Naturvårdsverket. Vägled-
ningen bör tas fram med beaktande av Världshälsoorganisationens väg-
ledning83 såsom Framework for developing health-based EMF standards. 

Förslaget bidrar till åtgärd 43 i Elektrifieringsstrategin84 som an-
ger att tydligare vägledning ska tas fram kring magnetfält, bl.a. när 
det gäller kravnivåer, utredning samt eventuella åtgärdsförslag. 

Expropriation och inlösen 

Om det i ett ärende om koncession finns en fråga om tillstånd till 
expropriation som ska prövas av regeringen ska även ansökan om kon-
cession prövas av regeringen enligt 2 kap. 4 § ellagen. Enligt 2 kap. 
3 § expropriationslagen (1972:719) är det ett expropriationsändamål 
att tillgodose allmänt behov av elektrisk kraft och enligt 2 kap. 5 § 
samma lag får expropriation ske för att upprätta skydds- eller säker-
hetsområde om området behövs till skydd mot menlig inverkan från 
en anläggning. 

Inlösen enligt 12 § första stycket ledningsrättslagen kan ske om 
fastighetsägaren begär det. Enligt andra stycket i samma bestämmelse 
kan ledningsrättshavaren ha rätt att lösa in en fastighet eller del av 
fastighet men det förutsätter bl.a. att fastighetsägaren inte har ett be-
aktansvärt intresse av att behålla fastigheten eller fastighetsdelen. 

 
83 World Health Organization (2006). 
84 Elektrifieringsstrategin, s. 70. 
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Utredningen bedömer att det i dag finns osäkerheter om och i så 
fall när tvångsinlösen eller expropriation är ett alternativ till anpass-
ning av ledningen på grund av magnetfält. Frivilliga förvärv förhand-
las av nätföretagen inför eller efter en ansökan om linjekoncession. 
Expropriation har såvitt är känt för utredningen inte använts för att 
möjliggöra byggande av ledningar som kräver linjekoncession. Om en 
frivillig överenskommelse inte kan nås kan det dock ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv vara mer fördelaktigt att lösa in eller expropri-
era byggnader för att undvika att elnätsbyggnation hindras eller för-
dröjs väsentligt. Utredningen anser att om en vägledning om magnetfält 
skulle innebära högt ställda krav på anpassning och åtgärder för att 
minska magnetfält är det lämpligt att se över om och i så fall när möj-
ligheterna att expropriera eller lösa in byggnader eller fastighet bör 
utnyttjas i syfte att underlätta elnätsbyggnation. 

Fåglar 

Byggande av elledningar kan påverka fågellivet på olika sätt. I bygg-
fas kan anläggningsarbeten och avverkning orsaka störningar. Även 
i driftsfas kan ledningarna påverka fågellivet. Vissa fåglar gynnas av 
ledningsgator genom att dessa skapar lämpliga livsmiljöer, medan andra 
riskerar att påverkas negativt genom att avverkade ledningsgator mins-
kar deras livsmiljöer eller fragmenterar landskapet. Det finns också 
en risk att fåglar skadas eller dödas genom kollision med ledningen 
eller strömgenomföring vid kontakt med spänningssatta delar, s.k. 
eldöd. Eldöd förekommer främst i lokalnätet.85 Ledningar som kräver 
linjekoncession avser i regel högre spänningsnivåer. 

Enligt praxis från Mark- och miljööverdomstolen86 utgör bestäm-
melserna i artskyddsförordningen (2007:845) en precisering av de för-
pliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljö-
balken. I prövningen av en linjekoncession ingår därför att bedöma hur 
fåglar påverkas av ett beslut om linjekoncession och om denna påverkan 
kommer i konflikt med fridlysningsbestämmelserna i artskydds-
förordningen och bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den 
planerade verksamheten. I den mån villkor föreskrivs i ett beslut om 

 
85 Se t.ex. Ottvall, Richard m.fl. (2020). 
86 Se bl.a. MÖD 2013:13, MÖD 2014:47 och MÖD 2014:48 och såvitt avser linjekoncession 
Mark- och miljööverdomstolens beslut den 19 augusti 2020 i mål nr M 4612-19. 
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koncession utövar Energimarknadsinspektionen tillsyn enligt 12 kap. 
1 § andra stycket ellagen. 

Frågan om påverkan på fågellivet kan också prövas inom ramen för 
andra prövningar enligt miljöbalken såsom dispenser, Natura 2000 
tillstånd, samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, t.ex. när ledningar 
byggs inom ramen för en områdeskoncession eller förnyas inom ramen 
för en befintlig linjekoncession. Krav på hänsynsåtgärder kan också 
aktualiseras genom tillsyn enligt miljöbalken. Mark- och miljööver-
domstolen har i ett avgörande avseende förlängning av koncession 
för en befintlig ledning ansett att hindermarkering till skydd för 
fåglar i flykten inte borde regleras i beslutet om linjekoncession och 
att den operativa tillsynen lämpligare utövas av de tillsynsmyndig-
heter som har lokalkännedom.87 

Som framgår av kapitel 3 innebär EU-domstolens avgörande Skydda 
skogen att svensk praxis kan ifrågasättas. För elnätets del innebär detta 
betydande osäkerhet hur påverkan på fåglar ska utredas och prövas. 
Sammantaget bedömer utredningen att dessa osäkerheter riskerar att 
minska möjligheterna att korta ledtiderna för att bygga elnät och öka 
risken för förseningar. Som nämnts i kapitel 3 har artskyddet i svensk 
rätt utretts av Artskyddsutredningen (M 2020:03) som har lämnat 
ett antal författningsförslag. Även med ett förändrat artskydd be-
dömer dock utredningen att artskyddsfrågor fortsatt kommer att ha 
stor vikt i såväl prövning av linjekoncession som andra prövningar 
avseende elnät och ett ökat antal dispensansökningar är att vänta. 

Utöver de oklarheter som nu finns i det rättsliga regelverket för-
svåras också bedömning av påverkan på fåglar av att det rör ett stort 
antal arter, att kunskapsunderlaget för att bedöma hur fåglar påver-
kas är svagt och att det finns svårighet att överföra resultat från stu-
dier eller forskning avseende en ledningstyp till en annan. Olika led-
ningar innebär olika typer av påverkan vilket är en viktig aspekt när 
påverkan från elledningar ska bedömas. Praxis, vägledning eller forsk-
ning avseende en typ av elledning är därför inte alltid relevant för en 
annan typ av ledning. Verksamhetsutövaren har ett ansvar men för att 
effektivisera processerna och underlätta för alla aktörer anser utred-
ningen att det är angeläget att stärkt vägledning ges om påverkan på 
fåglar av olika typer av elledningar. Utredningen anser att Naturvårds-
verket bör ges i uppdrag att ge sådan vägledning som bör omfatta såväl 
bedömning av risker för kollision och fågeldöd som risker med av-

 
87 Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 april 2018 i mål nr M 4629-17. 
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verkning av ledningsgator samt när och vilka skyddsåtgärder som kan 
vara lämpliga att överväga. 

Även det faktum att ledningar ofta påverkar långa sträckor och ett 
antal olika prövningar kan leda till utmaningar, inte minst när det gäl-
ler enhetlig prövning om t.ex. flera länsstyrelser ska pröva dispenser 
avseende olika delar av samma ledning. Syftet med uppdraget bör där-
för vara att ge såväl länsstyrelserna som Energimarknadsinspektionen 
bättre underlag för att vid tillsyn, tillstånds- och dispensprövningar 
samt koncessionsprövningar bedöma risker för olika fågelarter kopp-
lat till olika typer av elledningar. Nätföretagen bör tillhandahålla de 
tekniska underlag som krävs. 

Förslaget bidrar till åtgärd 42 i Elektrifieringsstrategin som anger 
att kunskapen om miljöeffekterna från elnät ska öka. 

Länsstyrelsens roll 

Länsstyrelserna har ett brett uppdrag. Utöver de roller som redo-
visats i kapitel 6.2 och kapitel 8.6, har länsstyrelsen t.ex. en roll enligt 
6 kap. 32 § miljöbalken att verka för att avgränsningssamrådet och 
innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och 
detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen och de utgör 
även obligatorisk remissinstans enligt 18 § förordningen om nätkon-
cession. De är också prövningsmyndigheter för vissa dispenser och 
tillstånd som krävs för att bygga en elledning. Det är viktigt att läns-
styrelsen ges tillräckliga resurser för att hantera den ökade arbets-
belastning som elektrifieringen kan förväntas innebära. 

Utredningen anser att det också skulle vara av betydelse för effek-
tivare prövningsprocesser om länsstyrelsens roll blir tydligare och 
mer enhetlig i samråd respektive koncessionsprövning. Utredningen 
föreslår därför att länsstyrelserna ska ges ett uppdrag att utreda och 
klargöra sin roll i avgränsningssamråd och prövningen av elledningar 
som kräver linjekoncession. Uppdraget bör inkludera en översyn om 
och i så fall hur länsstyrelsen kan bidra till att underlätta lokaliser-
ingsutredningar och effektivare samråd. 

Uppdraget bör även avse frågan hur syftet med biotop- och strand-
skydd kan bevakas av länsstyrelsen på ett effektivt sätt i samråd och 
tillsyn avseende ledningar som kräver linjekoncession, se avsnitt 6.6. 
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När uppdraget genomförs bör även länsstyrelsens roll i planeringen 
beaktas i syfte att se över om synergieffekter finns mellan länsstyrel-
sens roll i planerings- och prövningsprocesser och om länsstyrelsen 
bör ges en tydligare roll att verka för att elnät av nationell betydelse 
för energi- och klimatomställningen möjliggörs. 

6.3.5 Bestämmelsen om villkor enligt ellagen 

Ändringar med anledning av lagstiftningens utveckling 

Enligt 2 kap. 18 § ellagen ska en nätkoncession förenas med villkor om 
det behövs av i bestämmelsen angivna skäl. Redan i 1902-års ellag an-
gavs att det i en koncession skulle anges under vilka villkor anläggning-
en fick byggas och användas. Sådana villkor avsåg främst bestämmel-
ser om elsäkerhet och skydd mot person- och sakskada. I anslutning 
till införandet av områdeskoncessioner 1957 ändrades bestämmelsen 
om villkor så att villkor ska föreskrivas som behövs av säkerhetsskäl 
eller annars ur allmän synpunkt. Som exempel på villkor som kan be-
hövas ur allmän synpunkt angavs behovet av naturskydd.88 

Frågor om elsäkerhet och skydd mot person- och sakskada regleras 
numera i elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverket får enligt elsäkerhets-
förordningen (2017:218) meddela föreskrifter bl.a. om beskaffenhet, 
placering, provning, kontroll, besiktning, användning och skötsel av 
elektriska starkströmsanläggningar och det krävs drifttillstånd för led-
ningar som omfattas av 7 § elsäkerhetsförordningen. Sådant tillstånd 
får enligt 8 § elförordningen endast ges om anläggningen ger betryg-
gande säkerhet mot person- eller sakskada. Utredningen bedömer att 
det därför inte längre finns skäl att föreskriva villkor i detta avseende 
vid prövningen av en linjekoncession. 

När det gäller naturskydd anges i 2 kap. 18 § ellagen sedan miljö-
balkens införande att villkor får föreskrivas för att i övrigt skydda 
människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja 
en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resur-
ser. Det framgår också att villkor som behövs för att skydda all-
männa intressen och enskild rätt får föreskrivas. Utredningen anser 
därför att det inte längre finns skäl att ange att villkor får föreskrivas 
som av annat skäl behövs från allmän synpunkt. Bestämmelsen bör 
också förtydligas genom att hänvisa till miljöbalken eftersom det är 

 
88 Prop. 1957:161, s. 47 f. 
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miljöbalken som reglerar skydd för människors hälsa och miljön 
samt hushållning med mark och vatten. När det gäller hushållningen 
med mark, vatten och andra resurser bör ordalydelsen ändras på sätt 
som motsvarar 22 kap. 25 § 10 miljöbalken. Därigenom förtydligas 
att villkor som föreskrivs med stöd av hushållningsbestämmelserna 
ska avse villkor till skydd för naturresurser. 

Utredningens förslag om villkor i relation till miljöbalkens krav 
är inte avsedda att ändra i vilken omfattning villkor bör föreskrivas i 
koncessionen utan syftar endast till att lagtexten ska bli tydligare. 
Av praxis89 som avser ärenden om förlängning av koncession framgår 
att det vid föreskrivande av villkor ska beaktas om ett villkor bör före-
skrivas i koncessionsbeslutet eller om tillsynsmyndigheterna är mer 
lämpade att utöva operativ tillsyn. I skälen framhåller Mark- och miljö-
överdomstolen att en koncession inte har rättskraft som påverkar pröv-
ningar enligt miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har utifrån 
ovan och med hänvisning till det allmänna villkoret upphävt villkor 
om körning i våtmarker, om arbeten i närheten av Natura 2000-om-
råde och om villkor om skyldighet att hindermarkera ledningen för 
fåglar i flykten.  

Villkors förenlighet med andra krav 

Det är viktigt att de ledningar som byggs också kan utnyttjas på 
avsett sätt och uppfylla det syfte som avses. Med undantag för det 
allmänna villkoret föreskrivs villkor sparsamt i linjekoncessioner, 
något som utredningen inte anser att det finns skäl att förändra. Med 
den omfattande elnätsbyggnation som behövs och de ökande kraven 
på anpassning anser utredningen ändå att frågan om villkor ska före-
skrivas kan komma att bli mer aktuell i framtiden. För att inte riskera 
att villkor föreskrivs på ett sätt som kan försvåra elnätets anpassning 
och stärka system- och beredskapsperspektivet i ellagen bör det an-
ges att villkor endast ska få föreskrivas om de är förenliga med 

• syftet med ledningen, 

• föreskrifter enligt 3 kap. 9 § ellagen om vilka krav som ska vara upp-
fyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet, 

 
89 MÖD 2017:64, Mark- och miljööverdomstolens domar den 7 juni 2017 i mål nr 9393-16, 9394-16 
och 9397-16 samt Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 april 2018 i mål nr M 4629-17. 
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• målen för driftsäkerhet i transmissionsnätet och utlandsförbindel-
ser som ansluter till transmissionsnätet enligt 8 kap. 3 b § ellagen, 
och 

• föreskrifter meddelade enligt elsäkerhetslagen. 

En sådan bestämmelse får betydelse för möjligheterna att föreskriva 
villkor även för att skydda människors hälsa och miljön mot skador 
och olägenheter och främja en långsiktigt god hushållning med mark 
och vatten. Som exempel kan nämnas att om en ledning inte kan sam-
byggas av driftsäkerhetsskäl får ett sådant villkor inte ställas. En be-
dömning måste göras i det enskilda fallet om ett villkor är förenligt 
med syftet med ledningen och de krav som anges. 

Det bör framhållas att föreslagen bestämmelse endast begränsar 
möjligheten att föreskriva villkor och inte påverkar ledningens tillåt-
lighet enligt miljöbalken. Är ledningen inte förenlig med miljöbalkens 
krav och villkor inte kan föreskrivas så att ledningen blir tillåtlig blir 
följden att ansökan ska avslås. Kraven på beskrivning av den sökta led-
ningens miljökonsekvenser påverkas inte heller av den föreslagna be-
gränsningen. Sådana anpassningar eller skyddsåtgärder som inte skulle 
vara förenliga med bestämmelsen bör dock inte anses utgöra realistiska 
alternativ att överväga i miljöbedömningen. Angående möjligheten 
att få en tidig bedömning i den frågan från Energimarknadsinspek-
tionen, se avsnitt 6.5. 

Frågan om ledningen som ges koncession ska uppföras som en 
luftledning eller en kabel regleras i regel i beskrivningen av vilken led-
ning koncessionen avser. Det får enligt utredningen anses utgöra en 
del av själva koncessionen och inte ett villkor. Utredningens förslag 
i fråga om detta val redovisas i avsnitt 6.4. 

6.3.6 Ersättningsbestämmelserna ska ses över 

Det finns en i princip oundviklig målkonflikt mellan att använda mark 
för elnät och för andra ändamål. På en specifik plats kan målkonflikten 
hanteras genom platsval och genom att ledningen ges en annan sträck-
ning, men det innebär i praktiken att en målkonflikt uppstår på ett 
annat ställe. Målkonflikten kan i vissa fall mildras genom teknikval och 
utformning. Som framgår av avsnitt 6.4 är möjligheterna att använda 



SOU 2022:21 Utredningens förslag – elnät 

293 

kabel, som delvis skulle kunna mildra målkonflikterna jämfört med 
en luftledning, dock begränsade på högre spänningsnivåer. 

Det stora behovet av att förstärka och bygga ut elnätet i kombina-
tion med ett antal tvingande hänsyn t.ex. till skydd för områden och 
arter eller boendemiljöer samt de begränsade möjligheterna att använda 
kabel på högre spänningsnivåer innebär sammantaget en risk att in-
tressen som inte är tvingande kommer att drabbas. Till dessa intres-
sen hör de areella näringarna, som skogs- och jordbruk. 

Målkonflikten med jord- och skogsbruk kommer inte att kunna 
undvikas när elnätet anpassas och markägare kommer att påverkas av 
intrång. Dessa ersätts i dag genom en engångsersättning för intrång. 
Utredningen anser att det är motiverat att göra en översyn av ersätt-
ningen. En sådan översyn skulle kunna bidra till större acceptans, 
kortare ledtider och bättre förutsättningarna att bygga ut elnätet på 
ett effektivt sätt. 

Utredningen har inte haft möjlighet att fördjupa sig i frågorna om 
och hur ersättningsreglerna kan eller bör förändras. Ersättningsbestäm-
melserna gäller också för fler verksamheter. Det framstår dock som 
att såväl nivån på ersättningarna som de principer beräkningar ska 
grundas på, t.ex. modeller, som åker- och skogsbruksnorm, bör ses 
över. Ersättningsmodellen är en omfattande fråga som kräver särskild 
kompetens och som därför bör omhändertas genom en egen utredning. 

6.3.7 Stärkta samråd, kompetensförsörjning och uppföljning 
av handläggningstider 

Målet om halverade ledtider 

Målet om halverade ledtider, se avsnitt 5.4.3, avser genomsnittstider 
för att bygga elnät och det är viktigt att skilja på utbyggnadsprocessen, 
dvs. tiden från identifierat behov till färdig ledning, och på prövnings-
processen. Prövningsprocessen, inklusive samråd och framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning, bedöms ta ungefär fem år. Utredningen 
anser att det riskerar att skapa orealistiska förväntningar om ambitio-
nen är att halvera den tiden. En sådan ambition kan också innebära 
en ökad risk för förseningar om följden blir att frågor inte blir till-
räckligt utredda. 
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I Elektrifieringsstrategin90 framhålls att om ledtiderna ska kortas 
med mer än de tidsvinster som ändringarna i propositionen91 Moderna 
tillståndsprocesser för elnät innebär, krävs många olika åtgärder i alla 
delar av processen. Utredningen delar den bedömningen. Halverade 
ledtider förutsätter att alla bidrar och att alla möjligheter att vinna 
tid utnyttjas. Det innebär också att till synes små tidsvinster i olika 
delar av processen kan vara den typ av tidsvinster som sammantaget 
gör att målet om halverade ledtider kan uppnås. Effektivare samråd, 
tydligare krav på utredningen inför en ansökan om linjekoncession 
och mer förutsebara koncessionsprövningar, är exempel på åtgärder 
som kan bidra och som är avgörande för att minska risken för att 
ledtiderna annars riskerar att öka. Förändrade arbetssätt i andra delar 
än prövningsprocessen t.ex. med nätutredningar, upphandling och 
entreprenader samt mer parallella processer kommer dock troligtvis 
att vara avgörande för att nå målet92 om halverade ledtider. 

Vikten av effektiva samråd och väl underbyggda underlag 

När det gäller prövningsprocessen anser utredningen att ett effek-
tivare samråd, i såväl tid som i sak, är ett av de mest avgörande mo-
menten för att underlätta utbyggnaden av elnät. Som redovisats i av-
snitt 5.4.3 pågår ett antal initiativ som syftar till effektivare samråd. 
Det ställer höga krav på nätföretagen att leda samrådet och tillvarata 
synpunkter som är relevanta för miljöprövningen. 

Det är i samråd och arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen 
som motstående intressen ska identifieras och anpassningar göras. 
Ibland kräver det ingående dialog mellan olika aktörer för att hitta 
en lösning som uppfyller lagens krav. När ansökan är framtagen och 
föremål för prövning är större anpassningar inte alltid möjliga inom 
ramen för koncessionsprövningen eller så kräver de stor tidsåtgång. 
Det är också i samrådet det klargörs vilka utredningar och underlag 
som behöver tas fram i miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen 
har här en viktig roll. Genom att t.ex. väl förutse vilka inventeringar 
som krävs kan tidsvinster göras. 

Samtidigt är det viktigt att samrådet inte fastnar i kontroverser 
eller allmänt motstånd eftersom det minskar samrådets kvalitet och 

 
90 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 66. 
91 Prop. 2020/21:188. 
92 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 66. 
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ökar risken att aspekter av relevans för miljöbedömningen inte be-
lyses. Med hänsyn till elektrifieringens behov bör samråd genom-
föras med utgångspunkten att elledningar uppfyller ett starkt sam-
hällsintresse och i syfte att finna lösningar. 

Energimarknadsinspektionens handläggning 

Under 2020 var Energimarknadsinspektionens genomsnittliga hand-
läggningstid 18,7 månader för ansökningar om ny koncession och 
under 2021 var motsvarande tid 18 månader.93 Från att under några år 
fram till 2017 ha minskat har den genomsnittliga handläggningstiden 
ökat succesivt via 12 månader 201794, 14 månader 201895 och 14,5 må-
nader 201996. Ett förbättringsarbete i syfte att korta ledtider har på-
gått under flera år. Som skäl för längre handläggningstider nämns bl.a. 
ärendets komplexitet, behov av kompletteringar och introduktion av 
nya medarbetare på distans under pandemin. Energimarknadsinspek-
tionen uppger också att omfattningen av Energimarknadsinspektio-
nens prövning och kraven på ansökningarna har ökat succesivt.97 

Flera av utredningens förslag syftar till ett minskat behov av kom-
pletteringar. I Elektrifieringsstrategin utvecklas behovet av kompetens-
försörjning till energibranschen och åtgärd 62 innebär en ”nationell 
kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen”. Även 
kompetensförsörjning till prövande myndigheter och resurser inom 
miljöbedömningar är av stor betydelse. Elektrifieringsstrategins åt-
gärd 40 att säkerställa tillräckliga resurser hos prövande myndigheter 
skulle kunna kompletteras med en utvärdering av Energimarknads-
inspektionens och länsstyrelsernas förutsättningar att attrahera resur-
ser t.ex. med erfarenhet av omfattande tillståndsprövningar. Även 
förstärkningar i remisshanteringen är centralt för kortare handlägg-
ningstider, både hos Energimarknadsinspektionen och hos dem som 
ska svara t.ex. länsstyrelsen och kommuner, samt hos nätföretagen. 

 
93 Energimarknadsinspektionen (2021b), s. 48 f. Energimarknadsinspektionen (2022a), s. 66. 
94 Energimarknadsinspektionen (2018), s. 23. 
95 Energimarknadsinspektionen (2019), s. 41. 
96 Energimarknadsinspektionen (2020a), s. 45. 
97 Energimarknadsinspektionen (2021b), s. 48 f. 
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Nyanserade mål för handläggningstider 

Energimarknadsinspektionen har under perioden 2016–2021 i genom-
snitt fått in 70 ansökningar om ny eller ändrad koncession per år.98 
Under den perioden har Svenska kraftnät enligt uppgift lämnat in i 
genomsnitt 2 ansökningar om koncession per år och de ärenden som 
har avgjorts har haft en genomsnittlig handläggningstid om två till 
tre år. Förlängning av befintliga koncessioner är inte medräknade. 
Av uppgifterna framgår att det rör sig om ett ringa antal ansökningar 
avseende transmissionsnät per år. Antalet är dock ökande och under 
perioden 2022–2027 planerar Svenska kraftnät att skicka in i genom-
snitt 6,5 koncessionsansökningar per år.99 

Ansökningar som avser de högsta spänningsnivåerna kan i regel 
antas vara mer omfattande och ha en längre handläggningstid än 
genomsnittet. Mål för handläggningstid och uppföljning som bygger 
på ett genomsnitt av det totala antalet ärenden kan skapa en orealis-
tisk förväntan på hur lång tid dessa ärenden tar. Utredningen har inte 
övervägt på vilket sätt ärenden skulle kunna kategoriseras men det 
skulle kunna vara positivt för en bättre planering och uppföljning 
med särskild redovisning av vissa ärendetyper som generellt sett tar 
längre tid än genomsnittet. Energimarknadsinspektionen bör därför 
överväga om det kan vara lämpligt att införa mer nyanserade mål för 
handläggningstider avseende olika typer av ärenden. 
  

 
98 E-post från Energimarknadsinspektionen, 19 januari 2022. 
99 E-post från Svenska kraftnät, 23 februari 2022. 
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6.4 Bedömningen av luftledning respektive kabel 
vid linjekoncession 

Utredningens förslag: Det ska läggas till en ny 17 a § i ellagen 
som anger att vid val av teknik mellan luftledning och kabel för 
ledningar som kräver nätkoncession för linje ska särskild hänsyn 
tas till 

1. ändamålet med ledningen enligt 2 kap. 12 a §, 

2. kraven på drift och underhåll, god kvalitet på överföringen av 
el enligt 3 kap. och de mål för driftssäkerhet för transmissions-
nätet som fastställs enligt 8 kap., och 

3. förmågan att förebygga, motstå och hantera sådana störningar 
i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på sam-
hället enligt elberedskapslagen (1997:288). 

 
Det ska också införas ett bemyndigande att regeringen får med-
dela föreskrifter om val av teknik mellan luftledning och kabel för 
ledningar som kräver nätkoncession för linje. Med kabel avses både 
markförlagd kabel och sjökabel. 

Utredningen föreslår att föreskrifter införs i förordningen om 
nätkoncession för växelströmsledningar som är avsedda för en 
spänning om 130 kV eller högre. I en ny 6 a § i förordningen ska 
kriterier anges för när skälen för den valda tekniska utformningen 
som luftledning eller kabel ska beskrivas i ansökan om linjekon-
cession för en sådan ledning. 

Enligt en ny 6 b § i förordningen om nätkoncession ska växel-
strömsledningar som är avsedda för en spänning om 130 kV eller 
högre som utgångspunkt byggas som luftledning. Föreligger något 
av kriterierna i 6 a § får en sådan ledning dock byggas som kabel. 
Föreligger vissa av kriterierna i 6 a § till skydd för t.ex. bebyggelse 
eller människors hälsa och miljön ska växelströmsledningar med en 
spänning om 130 kV eller högre byggas som kabel om och i den 
eller de delar av ledningens sträckning  

1. förutsättningarna för kabel enligt 2 kap. 17 a § ellagen är upp-
fyllda och 

2. fördelarna som kan uppnås med en kabelförläggning över-
väger nackdelarna jämfört med en luftledning. 
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Skäl för utredningens förslag 

Flera intressenter har framfört till utredningen att frågan om valet 
mellan luftledning och kabel orsakar stor tidsutdräkt och omfattade 
krav på utredning i växelströmsnätet på högre spänningsnivåer, 130 kV 
och uppåt. Det har också framförts att det finns överföringstekniska 
utmaningar med användning av kabel på dessa spänningsnivåer. Vid 
vilka spänningsnivåer det finns en risk för negativ påverkan på led-
ningens eller elnätets funktion samt i vilken utsträckning kablar kan 
hanteras i det svenska växelströmsnätet är dock inte klarlagt. Begrän-
sad användning av kablar påverkar inte funktionen men kan påverka 
hur ledningen behöver dimensioneras och integreras i elnätet samt 
kostnaderna. 

Det är inte helt tydligt enligt vilka bestämmelser frågan om valet 
mellan luftledning och kabel ska bedömas och det finns i dag begrän-
sade möjligheter att bedöma teknikvalen med beaktande av elsystemet 
som helhet. Utredningens uppdrag är att se över lagstiftningen för 
att den i ökad utsträckning ska bidra till att Sveriges klimatmål kan 
nås. Elektrifieringen kräver snabbare utbyggnad av elnätet men också 
ett driftsäkert elnät med god kvalitet på överföringen av el. Utred-
ningen föreslår därför en ny bestämmelse i ellagen som anger att vid 
val av teknik för nätkoncession för linje ska särskild hänsyn tas till 
ändamålet med ledningen, vissa krav enligt ellagen och elberedskaps-
förmågan. 

För att förslaget ska bidra till snabbare processer anser utredningen 
att det är avgörande att kriterier anges för valet mellan luftledning 
och kabel i växelströmsnätet på högre spänningsnivåer. Det finns 
annars en betydande risk för förlängda processer genom bedömning-
arnas komplexitet. Tydliga, väl avgränsade och tillämpliga kriterier för 
när kabel behöver utredas och när det kan krävas att kabel används 
på högre spänningsnivåer skulle enligt utredningen underlätta elnäts-
byggnation på dessa spänningsnivåer påtagligt. Utredningens förslag 
till kriterier framgår av avsnitt 6.4.3. 

Det är för den närmaste tiden viktigt att kriterier införs i förord-
ningen om nätkoncessioner som anger att växelströmsledningar av-
sedda för en spänning om 130 kV eller högre som huvudregel ska byg-
gas som luftledningar. Eftersom den tekniska utvecklingen kan gå 
snabbt och det inte kan uteslutas att det med tiden kan vara andra 
frågor kopplade till valet mellan luftledning och kabel som orsakar 
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utdragna prövningar eller andra svårigheter bör sådana kriterier anges 
i förordningen om nätkoncession. 

6.4.1 Tydligare ram för teknikval kan ge kortare ledtider 

Användning av luftledning och kabel i det svenska elnätet 

I regionnätet (30–150 kV) var endast 5 procent markförlagt 2020. 
Det motsvarar ungefär 1 500 kilometer kabel.100 Av transmissions-
nätet var ungefär 6,5 procent anlagt som mark- eller sjökabel 2021. 
Det motsvarar drygt 1 125 kilometer kabel. Ungefär 1 080 kilometer, 
dvs. 96 procent av detta utgör likströmsförbindelser. Under perioden 
2022–2031 planerar Svenska kraftnät att anlägga drygt 190 kilometer 
likströmskabel och drygt 50 kilometer växelströmskabel för trans-
missionsnätet.101 Svenska kraftnät anger102 att användningen av kabel-
teknik kommer att öka eftersom kabel behöver användas på grund av 
framkomlighetsskäl, t.ex. i storstäder, och för att ansluta havsbaserad 
vindkraft. 

Förutsättningarna för val mellan luftledning och kabel skiljer sig 
åt på olika spänningsnivåer. På lägre spänningsnivåer är kabeltekniken 
ett väl fungerande alternativ förutsatt att ledningarna inte är allt för 
långa. Kabel kan även öka driftsäkerheten genom mindre risk för 
avbrott i lokalnätet.103 Det beror på att det som huvudregel inte krävs 
ett trädsäkert utförande där ledningsgatan är avverkad och röjs löp-
ande för luftledningarna i lokalnätet. Genom förläggning som kabel 
undviks avbrott som orsakas av fallande träd i lokalnätet. Ungefär 
77 procent av det svenska lokalnätet, vanligen 10–20 kV, var förlagt 
som kabel 2021. Det motsvarar drygt 400 000 kilometer kabel.104 

På högre spänningsnivåer har luftledningar ett trädsäkert utför-
ande. Det är därför inte fallande träd som påverkar avbrottsrisken 
och motiverar kabelförläggning. Samtidigt har växelströmskablar på 
högre spänningsnivåer statistiskt högre felfrekvens och längre repa-
rationstid än luftledningar. I region- och transmissionsnät innebär 
sådana kablar därför lägre driftsäkerhet. Detta kan kompenseras t.ex. 

 
100 Energiföretagen (2021), s. 3. 
101 E-post från Svenska kraftnät, 2 och 3 december 2021. 
102 Svenska kraftnät (2021c). 
103 Energiföretagen (2021), s. 14. 
104 5 kap. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara 
uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet, EIFS 2013:1. 
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genom att lägga flera kabelförband så att ledningen kan vara i drift 
även om ett fel uppstår.105 

På högre spänningsnivåer har även uppmärksammats att använd-
ningen av kabelteknik i växelströmsnätet kan leda till försämrad reso-
nansstabilitet och därmed sämre elkvalitet på grund av låga resonans-
frekvenser. För att utmaningarna med kabelförläggningar ska kunna 
hanteras förutsätts att kabelteknik tillämpas restriktivt i resten av 
transmissionsnätet. Det innebär bl.a. att sådan restriktivitet behövs 
för att skapa utrymme för anslutning av havsbaserad vindkraft om 
det ska göras med växelström. Risken för övertoner och resonanser 
i transmissionsnätet påverkas dessutom av våra grannländer liksom 
det svenska nätet kan påverka dem.106 Även andra aspekter kan på-
verka bedömningen såsom förändringar i laster, mängden förnybara 
el och likströmsanläggningar.107 Bedömningen av hur mycket och vad 
som kan kabelförläggas kan alltså inte göras utifrån en enskild led-
ning utan behöver ta hänsyn till nätet som helhet. 

Svenska kraftnät, regionnätsföretagen och Energiföretagen förordar 
på grund av dessa tekniska aspekter att kabel ska användas i begränsad 
utsträckning i växelströmsnätet med en spänning på 130 kV och upp-
åt och att den kabel som används ska prioriteras till platser där den 
är nödvändig.108 Samtidigt ställs i dag ofta krav på att utreda kabel 
som alternativ i prövningen, vilket kan förlänga ledtiderna. Att mark-
ägare och andra ofta föredrar kabel gör också att det upptar en stor 
del av samråd och prövning även i fall där tekniken av olika skäl inte 
är aktuell. 

Kabel är också avsevärt dyrare än luftledning. Utredningen lägger 
inga förslag som rör finansieringen av elnät men den stora skillnaden 
i kostnader kan påverka nätavgifterna vilket i sin tur kan påverka 
svenska verksamheters konkurrenssituation och leda till ökade nät-
avgifter för kundkollektivet. 

 
105 Energiföretagen (2021), s. 7 och 14. Svenska kraftnät (2021c), s. 99. Medelius-Bredhe, 
Lotta m.fl. (2021), s. 4. 
106 Svenska kraftnät (2021c), s. 99 f. 
107 Lennerhag, Oscar (2020), s. 13. 
108 Medelius-Bredhe, Lotta m.fl. (2021), s. 13. 
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Prövningsgrunderna för teknikval 

Nätföretaget väljer efter genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken 
vilken teknisk utformning och lokalisering för en ledning de vill före-
slå i ansökan om linjekoncession. Vid nätkoncessionsprövningen ska 
Energimarknadsinspektionen bl.a. bedöma om anläggningen är lämp-
lig ur allmän synpunkt enligt 2 kap. 12 § ellagen och enligt 2 kap. 17 § 
ellagen tillämpa 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken. Upp-
fyller den sökta ledningen inte dessa krav kan koncession inte ges. 

När det gäller bedömningen av ledningens lämplighet ur allmän 
synpunkt finns, som framgår av avsnitt 6.3.1, ett stort handlings-
utrymme för prövningsmyndigheten men syftet med bestämmelsen 
är enligt förarbetena109 att hindra att samhällsekonomiskt onödiga an-
läggningar byggs. Innan miljöbalken trädde i kraft inkluderade lämp-
lighetsprövningen enligt ellagen även en bedömning av lämpligheten 
av ledningens lokalisering och utförande.110 På senare år har det kom-
mit att diskuteras i vilken utsträckning, och på vilka grunder, teknikval 
ska prövas inom ramen för lämplighetsprövningen enligt ellagen. Ut-
redningen anser att rättsläget får betraktas som oklart i detta avseende. 

Prövningen av en verksamhets utformning enligt miljöbalken ut-
går från en bedömning av om den sökta verksamheten kan innebära 
en skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om det 
finns skäl att anta att en ledning kan orsaka en skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljö ska försiktighetsmått vidtas enligt 
2 kap. 3 § miljöbalken. Sådana försiktighetsmått kan t.ex. vara att en 
annan teknisk utformning väljs för att förebygga, hindra eller mot-
verka skadan eller olägenheten. Utgångspunkten vid bedömningen 
av utformning är alltså en bedömning av skador eller olägenheter en-
ligt miljöbalken. 

Kravet på skyddsåtgärder enligt miljöbalken kan enligt utredningen 
i och för sig innebära att kabel bör övervägas om skador eller olägen-
heter uppstår. I det sammanhanget behöver klargöras vilken skada 
eller olägenhet som kräver att skyddsåtgärder vidtas för att kunna be-
döma om åtgärderna är ändamålsenliga. Det bör enligt utredningen 
finnas utrymme för sökanden att föreslå andra skyddsåtgärder så 
länge dessa är ändamålsenliga. Om en luftledning kan anpassas så att 
den aktuella skadan eller olägenheten undviks finns det enligt miljö-

 
109 Prop. 1996/97:136, Ny ellag, s. 121 f. 
110 Prop. 1985/86:3, s. 14 f. 
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balken inte längre stöd för att på den grunden kräva en annan teknisk 
lösning i form av kabel. Även kostnaderna ska beaktas enligt rimlig-
hetsavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken, vilket innebär att det bör 
gälla skador eller olägenhet av viss omfattning för att kabel ska anses 
utgöra en rimlig åtgärd att utreda. 

Begreppen bästa tillgängliga teknik och bästa möjliga teknik 

EU:s industriutsläppsdirektiv111 ställer krav på att alla verksamhets-
utövare ska använda bästa tillgängliga teknik (Best Available Tech-
niques, BAT). För tolkningen av vad som är bästa tillgängliga teknik 
och vilken miljöprestanda som kan uppnås om sådan teknik tillämpas 
antas s.k. BREF-dokument (BAT Reference Document) som uppdate-
ras över tid. Sverige har genomfört kravet på bästa tillgängliga teknik 
genom att i 2 kap. 3 § miljöbalken föreskriva att bästa möjliga teknik 
ska användas. Enligt förarbetena112 till miljöbalken ska tekniken vara 
industriellt möjlig att använda inom branschen i fråga ur både teknisk 
och ekonomisk synpunkt. När det ska avgöras vad som är bästa möj-
liga teknik bör bedömningen ta hänsyn till vad resultatet blir för 
miljön i stort samt till användning av råvaror och energi-förbrukning.113 

Det har framförts från flera nätföretag114 att luftledningar bör 
anses utgöra bästa möjliga teknik på högre spänningsnivåer. Utred-
ningen uppfattar begreppen bästa tillgängliga teknik och bästa möj-
liga teknik som att de syftar till att driva utvecklingen framåt och löp-
ande höja nivån för vilken teknik som bör väljas genom att BREF-
dokumenten uppdateras och en bedömning görs av vilka tekniker som 
finns tillgängliga. Luftledning och kabel är tekniker som finns sedan 
länge och att peka ut luftledningar som bästa möjliga teknik bidrar 
inte till syftet att driva utvecklingen och höja nivå för teknikvalet. 
Dessutom bygger begreppen på att det görs en prövning i det enskilda 
fallet och det skulle inte göras om luftledning på förhand pekas ut 
som bästa möjliga teknik. Utredningen har därför valt att inte använda 
begreppen i sitt förslag. 

 
111 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industri-
utsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (industriutsläpps-
direktivet). 
112 Prop. 2012/13:35, Nya regler för industriutsläpp, s. 17. 
113 Se avsnitt 3.2.5 i utredningens delbetänkande En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden, SOU 2021:21, för en mer utförlig beskrivning av bästa tillgängliga teknik, BREF-
dokument och bästa möjliga teknik. 
114 Svenska kraftnät m.fl. (2021). 
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6.4.2 Utblick mot grannländerna 

Nätets uppbyggnad och förutsättningar ser olika ut i olika länder. 
I en bilaga115 till Nätkoncessionsutredningens betänkande görs en jäm-
förelse mellan ett antal länder. Klimaträttsutredningen har valt att 
beskriva teknikvalet på högre spänningsnivåer i Danmark, Norge 
och Finland. Elnätet i alla tre länder är liksom i Sverige, främst baserat 
på växelströmsteknik. Likströmsförbindelser har använts i begränsad 
omfattning främst för sjökablar mellan länderna och till andra länder. 
Riktlinjer för och användning av kabel på högre spänningsnivåer skil-
jer sig åt mellan länderna. Medan Finland t.ex. planerar sin första 
400 kV växelströmskabel har Danmark förlagt 180 kilometer kabel i 
400 kV-nätet och 200 kilometer kabel i 220 kV-nätet. Jämförelser av 
teknikval i olika länder bör göras med försiktighet eftersom förutsätt-
ningarna i elnätet och i omgivningen skiljer sig mellan olika länder. 

Danmark 

År 2008 slöt de partier i Folketinget som stod bakom det danska 
energiavtalet ett avtal om riktlinjer för den framtida utbyggnaden av 
transmissionsnätet för el i Danmark. Avtalet angav målsättningen att 
i den takt som försörjningstryggheten, teknologin och de ekonomiska 
förutsättningarna tillåter anlägga 400 kV-ledningar i mark i stället för 
i luft. Tre 400 kV projekt som planerades mellan 2012–2018 fick dock 
genomföras utan ytterligare analys. Vidare angav avtalet att nya 132 
och 150 kV-ledningar skulle byggas som markkablar medan befint-
liga 132–150 kV-ledningar skulle hanteras enligt en sammanhängande 
kabelhandlingsplan. 

Ett nytt avtal116 slöts 2016 av den danska regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti och Det Konservative Folkeparti. I det nya 
avtalet klargjorde parterna att de var eniga om att ändra tidigare prin-
ciper för utbyggnad av transmissionsnätet. I en ny överenskommelse 
angavs i stället bl.a. att: 
  

 
115 SOU 2019:30, bilaga 2. 
116 www.kefm.dk/media/6644/aftale-afskaffelse-pso.pdf. 
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• Nya 400 kV-ledningar byggs som luftledningar med möjlighet till 
kabelförläggning på utvalda sträckor. Punkten justerades genom 
ett tilläggsavtal117 2020 som innebar att nya 400 kV-ledningar för-
läggs som kablar inom ramen för det som är tekniskt möjligt. 

• Nya 132–150 kV-ledningar byggs som kablar. 

• Befintliga 132–150 kV-ledningar bibehålls som utgångspunkt som 
luftledningar med kabelförläggning på utvalda sträckor genom 
naturområden och tätbebyggda områden. Även denna punkt juste-
rades genom tilläggsavtalet 2020 så att vissa medel för kabelför-
läggning används till att förlägga befintliga 132–150 kV-ledningar 
som kabel i samband med att dessa ledningar ska förnyas och till 
kabelförläggning av 132–150 kV-ledningar i anslutning till 400 kV 
luftledningar. Dessa medel förväntas täcka kabelförläggning av 
halva 132–150 kV-nätet. En ny överenskommelse om eventuellt 
ytterligare kabelförläggning ska slutas 2025. 

Nya 400 kV-ledningar byggs enligt de långsiktiga planerna för ut-
byggnad av elnätet som utgångspunkt som luftledningar. Enligt be-
hovsanalysen för Danmarks nätutvecklingsplan planeras utbyggnad 
av transmissionsnätet med 500 kilometer 400 kV-ledning till 2030.118 
Det analyseras i det enskilda projektet hur stor del av förbindelsen 
som kommer vara möjlig att förlägga som kabel. Det går därför inte 
att på förhand säga hur stor del som kommer att kabelförläggas. 
Energinet har tagit fram en rapport119, som har granskats av en inter-
nationell expertgrupp, för två stora 400 kV projekt. Slutsatsen i rap-
porten är att det är möjligt att förlägga upp till 15 procent av de aktu-
ella ledningarna som kabel och att mer användning av kabelteknik i 
de aktuella projekten skulle leda till väsentliga och oacceptabla risker 
för elnätet.120 

I de två projekt för 400 kV som byggs för närvarande har Energinet 
prioriterat att använda de 15 procent som ska kabelförläggas på sträckor 
vid särskilda naturområden och samhällen121 och där det anses ge 
största möjliga nytta för medborgare och natur, t.ex. passager som 

 
117 www.kefm.dk/Media/1/E/Till%C3%A6gsaftale%20om%20kabell%C3%A6gning%20til
%20PSO.pdf. 
118 Energinet (2019). En slutlig utvecklingsplan ska beslutas 2022. 
119 Energinet (2018). 
120 Energinet (2018), s. 117. 
121 www.energinet.dk/-/media/202214CDE0224E4487D5BFA1A616E1B8.pdf. 

http://www.energinet.dk/-/media/202214CDE0224E4487D5BFA1A616E1B8.pdf
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bedömts särskilt känsliga för landskapsbilden, passager med hög risk 
för fågelkollisioner, sårbara naturområden och vattendrag som även 
utgör områden med högt värde för rekreation och friluftsliv.122 

Enligt uppgifter123 från Energinet har sedan 2010 betydande sträckor 
av 132–150 kV växelströmsnätet förlagts som kabel i Danmark. 
Erfarenheten av denna kabelförläggning är bl.a. följande: 

• 132–150 kV kablar förändrar resonanserna i nätet och kan riskera 
förstärkning av elektrisk distorsion. För att komma under gräns-
värdena för elkvalitet behöver detta i vissa projekt kompenseras 
med filter. 

• Kabelsträckorna varierar betydligt för olika ledningar. Den genom-
snittliga längden för markkabel i 132–150 kV nätet är 11 kilometer. 
Den längsta markkabel med denna spänning är knappt 50 kilo-
meter. Historiskt har markkabel främst använts i tätbebyggda delar 
av landet men på senare år och i framtiden kommer riktlinjerna 
att innebära att genomsnittslängden kommer att öka. 

• Kablarna, som ligger på 1,5 meter djup, begränsar inte jordbruket 
och påverkar inte odling. Det har förekommit att täckplasten kom-
mits åt när man grävt ner till 60 centimeter, vilket är ovanligt. Åter-
ställning av dränering är en central fråga eftersom en effektiv mark-
avvattning är av stor betydelse för jordbrukets avkastning. Det är 
i praktiken inte möjligt att undvika mindre fel i dräneringsanlägg-
ningar. Om det uppstår skador på jordens struktur beror på mark- 
och väderförhållandena och årstiden för anläggningsarbetena. De 
första åren är det inte ovanligt med klagomål från ett fåtal mark-
ägare om dräneringsproblem eller extraordinära strukturskador. 
Dessa löses i princip alltid genom överenskommelser om åtgärder 
och ersättning. 

  

 
122 Informationsfilmer från Energinet www.energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Vestkysten-
naboinformation/Information-om-projektet-Endrup-Idomlund. 
123 E-post från Energinet, 1 mars 2022. 
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Norge 

Huvudprincipen för användning av kabel framgår av förarbetena124 
till en ändring i den norska energilagen 2009 som anger att grund-
principen är att användningen av kabel ska vara gradvis mer restriktiv 
med ökad spänningsnivå. Den norska regeringens politik för utbyg-
gnad och reinvestering av det norska transmissionsnätet och delar av 
regionnätet beskrevs och utvecklades därefter i ett meddelande125 till 
Stortinget 2012. Regeringen förtydligade att det alltid är en förutsätt-
ning för användning av kabel att den är förenlig med försörjnings-
trygghet, systemtekniska förhållanden och ändamålet med en led-
ningsförstärkning. Bedömningen av om användningen av kabel är 
nödvändig eller lämplig beror på såväl naturvärden som systemmäs-
siga faktorer. Frågan avgörs i koncessionsprövningen i det enskilda 
fallet. Som utgångspunkt ska kabel alltid utvärderas som ett alterna-
tiv till en luftledning. Hur omfattande utredningen av kabelalterna-
tivet ska vara anpassas dock till vad som kan vara relevant för beslutet 
och i linje med principerna för när kabel ska användas. Bedömningen 
av om kabel är aktuellt i region- och transmissionsnätet ska fokusera 
på om det finns någon alternativ luftledningssträcka som inte är 
orimligt lång eller kostsam. 

Därefter anges i meddelandet126 ett antal moment och kriterier av 
betydelse för bedömningen på olika spänningsnivåer. Sammanfatt-
ningsvis ska markkabel utgöra huvudregel i lokalnätet upp till 22 kV 
medan luftledning ska utgöra huvudregel i regionnätet 22 kV–132 kV. 
I regionnätet 22 kV–132 kV kan mark- och sjökabel väljas på begrän-
sade delsträckor om 

• luftledning är tekniskt svår eller omöjlig, som t.ex. vid passage av 
sjö eller där ledningen kommer närmare bebyggelse än vad gäl-
lande lag och föreskrifter tillåter, 

• luftledning medför särskilt stora olägenheter för boendemiljö och 
nära friluftsområden, om det råder brist på sådana områden, eller 
om kabel kan medföra särskilda miljövinster, 

• kabel innebär en väsentligt bättre helhetslösning med beaktande 
av alla hänsyn, 

 
124 Odelstingsproposisjon 62 (2008–2009), Om lov om endringer i energiloven. 
125 Meld. St. 14 (2011–2012), Melding til Stortinget, Vi bygger Norge – om utbygging av strøm-
nettet, s. 80 f. 
126 Meld. St. 14 (2011–2012), s. 80 f. 
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• kabelförläggning av befintligt regionnät kan frigöra utrymme för 
dragning av ledningar för högre spänningsnivåer och därigenom 
väsentligt minska de negativa effekterna av en större ledning eller 
väsentligt förbättra den större ledningens sträckning, 

• kabelförläggning finansieras av en nyttjanderättshavare i syfte att 
frigöra mark för t.ex. bostäder eller utveckling av näringslivet och 
kabelförläggning är acceptabelt även utifrån andra hänsyn. 

Transmissionsnätet 300 kV och 420 kV ska enligt meddelandet byg-
gas som luftledning utom i följande undantagsfall: 

• om en luftledning är tekniskt svår eller omöjlig, som t.ex. i städer 
och vid passage av större sjöar, 

• om extrakostnaden för kabelförläggning av en begränsad delsträcka 
är motiverad av särskilda miljövinster jämfört med en luftledning 
eller kan innebära en väsentligt bättre helhetslösning vid en sam-
lad bedömning. 

Enligt uppgift127 från Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
tolkas riktlinjerna mycket restriktivt för transmissionsnätet där kabel 
nästan aldrig väljs om det finns en aktuell luftledningssträcka. I regel 
krävs endast ett generellt omnämnande av kabel som alternativ till 
luftledning i en koncessionsansökan avseende transmissionsnät. Mer 
utförliga utredningar krävs endast om det finns skäl för det enligt rikt-
linjerna. Det är såväl de höga investeringskostnaderna som konse-
kvenserna för elsystemet och försörjningstryggheten som ligger till 
grund för riktlinjerna men miljökonsekvenserna vid anläggande av 
kabel på spänningsnivåer om 420–300 kV kan inte heller bortses från. 
Kriteriet om en väsentligt bättre helhetslösning vid en samlad be-
dömning kan t.ex. aktualiseras när en kabelsträcka i enstaka fall kan 
ge en väsentligt kortare ledningsdragning för att en luftledning skulle 
behöva gå runt ett område med bebyggelse. Det kan också röra sig 
om fall där kabel är nödvändig på några sträckor och det är lämpligt 
att undvika korta sträckor med inskjutna luftledningar. Särskilda 
miljövinster ses som en möjlighet i riktlinjerna att välja kabel när det 
vid en sammantagen bedömning anses bäst, och inte som ett enskilt 
kriterium som är avgörande för val av kabel. 

 
127 E-post från Norges vassdrags- og energidirektorat, 1 februari 2022. 
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Även i regionnätet är riktlinjerna enligt uppgift128 från NVE mycket 
restriktiva även om det finns fler kriterier för när kabel ska bedömas. 
NVE:s erfarenhet är att riktlinjerna för det mesta har fungerat väl 
och bidragit till vägledning för nätföretag, myndigheter och andra 
intressenter. Vikten av att med jämna mellanrum uppdatera både kun-
skapsunderlaget och det politiska stödet för riktlinjerna framhålls för 
att undvika att riktlinjernas relevans diskuteras i enskilda koncessions-
ärenden. Kunskapsunderlaget genomgår t.ex. nu en uppdatering, vilket 
senast skedde 2004. 

Finland 

I Finlands nätutvecklingsplan129 framgår att skälet till att kabel an-
vänds i så begränsad utsträckning i högspänningsnätet är de tekniska 
och ekonomiska utmaningarna i ett transmissionsnät med så långa 
avstånd. Växelströmskablar används huvudsakligen i transformator-
stationer längs sträckor om några hundra meter. Finlands första 
400 kV växelströmskabel, ungefär 12 kilometer, planeras i Helsingfors-
området.130 

6.4.3 Föreslagna föreskrifter och kriterier 

Luftledning ger upphov till olika typer av påverkan på omgivningen 
t.ex. på naturmiljö, artskydd, områdesskydd, landskapsbild, frilufts-
liv och kulturmiljö samt störningar i form av magnetfält, inklusive 
den oro sådana fält kan orsaka. En luftledning tar även mark i an-
språk för ledningsgatorna. Samtidigt är den snabbare och billigare att 
bygga, lättare att underhålla och har lägre risk för avbrott än kabel på 
högre spänningsnivåer. Det gör att nätföretagen normalt föredrar luft-
ledning. 

Kabel har fördelen att den kräver smalare ledningsgator än en luft-
ledning, dvs. tar mindre mark i anspråk. Kabel påverkar också land-
skapsbilden i mindre utsträckning och ger inte på samma sätt upp-
hov till buller eller magnetfält, varför kabel ofta förespråkas av bl.a. 
markägare och boende. Samtidigt har även kabel negativ påverkan på 

 
128 E-post från Norges vassdrags- og energidirektorat, 1 februari 2022. 
129 Fingrid, s. 81 och 90. 
130 E-post från Fingrid, 25 november 2021. 
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omgivningen. På högre spänningsnivåer kan påverkan på markbundna 
värden och hydrologi bli stor på grund av gräv- och sprängnings-
arbeten samt den väg som anläggs längs kabeln. Även möjligheten att 
bevara lågväxande vegetation är begränsad på en kabel. Därtill kom-
mer de tekniska utmaningarna med kabel på högre spänningsnivåer 
i växelströmsnätet. 

Vid bestämmande av kriterier för användning av luftledning respek-
tive kabel behöver både avgöras vilka kriterier som ska föreskrivas 
och vilka spänningsnivåer de ska tillämpas på. 

Luftledning bör vara huvudregel för växelström 130 kV och uppåt 

När det gäller 400 kV-växelströmsnätet får det enligt utredningen 
anses klarlagt att det med dagens teknik finns en gräns för hur mycket 
kabel som kan användas utan att påverka elnätets funktion. Det fram-
står därför som klart att sådana ledningar som utgångspunkt bör 
byggas som luftledning. 

När det gäller 220- och 130 kV-nätet är frågan mer svårbedömd. 
Av det danska exemplet följer att det i och för sig framstår som tek-
niskt möjligt att i stor utsträckning kabelförlägga ledningar på dessa 
spänningsnivåer. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna åt i Sverige 
och Danmark. Sverige har ett mer omfattande ledningsnät, väsentligt 
mer elnät på högre spänningsnivåer och en annan ägarstruktur. 
Danmark131 har t.ex. 210 kilometer 200 kV-ledning och Sverige132 
har 4 000 kilometer 220 kV ledning. När det gäller 132–150 kV-led-
ningar har Danmark ungefär 4 370 kilometer sådana ledningar som 
ägs av Energinet. Någon samlad uppgift om det svenska 130 kV-nätet 
har inte gått att få fram. Enligt uppgifter133 från de tre största region-
nätsbolagen i Sverige, Vattenfall, Ellevio och E.ON. äger de tillsam-
mans uppskattningsvis drygt 16 000 kilometer ledning som är eller 
håller på att byggas om till 130 kV-ledningar. Till det kommer övriga 
regionnätsägares 130 kV-ledningar. 

De fysiska avstånden, markförhållandena och t.ex. mängden känsliga 
vattenförekomster skiljer sig också åt mellan länderna. I Danmark134 
finns t.ex. 250 Natura 2000-områden och 28 ramsarområden medan 

 
131 E-post från Energinet, 22 november 2021. 
132 E-post från Svenska kraftnät, 2 december 2021. 
133 E-post från Vattenfall Eldistribution respektive E.ON. Sverige den 29 mars 2022. 
134 www.mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/fakta-om-omraaderne/. 
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det i Sverige135 finns drygt 4 000 Natura 2000-områden och 68 ramsar-
områden. Danmark136 är också Nordens befolkningstätaste land med 
138 invånare per kilometer att jämföra med 25,7 invånare per kilo-
meter i Sverige137. 

Energinet har på grund av det politiska beslut som fattades om 
kabelförläggning 2008 tagit fram nätmodeller och mätsystem som 
ger goda förutsättningar för att genomföra analyser av elkvalitet.138 
Den ekonomiska effekten av en omfattande kabelförläggning på dessa 
spänningsnivåer skulle bli större i Sverige än i Danmark redan på grund 
av den större mängden nät men också på grund av att det kan antas 
förekomma mer behov av kostsamma sprängningsarbeten vid kabel-
förläggning i Sverige. 

En hög kablifieringsgrad i regionnätet kan påverka möjligheterna 
att använda kabel på högre spänningsnivåer.139 En stor del av transmis-
sionsnätet och regionnätet behöver byggas om eller ut de kommande 
åren. Mark- och sjökabel kommer vara en väsentlig del i lösningen 
för att kunna ansluta havsbaserad vindkraft och förstärka elnätet i 
storstadsområden eller tätorter. Utredningen anser sammantaget att 
det med befintligt kunskapsunderlag får anses tjäna klimatmålen bäst 
om kabel används restriktivt även i 130–220 kV-nätet så att tekniken 
finns tillgänglig där den behövs. Även den stora kostnad en omfat-
tande kabelförläggning i 130 kV nätet skulle innebära bör beaktas. 

Utredningen lämnar inget förslag om att teknikvalet bör regleras 
genom föreskrifter för likströmsledningar eller för växelströmsled-
ningar på spänningsnivåer under 130 kV eftersom det inte framkom-
mit skäl som motiverar sådana kriterier. Lagförslaget syftar inte heller 
till att förändra tillämpningen på lägre spänningsnivåer. Bemyndigan-
det är dock utformat så att regeringen har möjlighet att meddela 
sådana föreskrifter om behov uppstår. 

 
135 www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/natura-
2000-omraden.  
www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-
naturskydd/vatmarker-skyddade-enligt-ramsarkonventionen. 
136 www.eu.dk/da/fakta-og-tal/statistik/indbyggere-og-areal. 
137 www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningstathet-i-
sverige. 
138 Lennerhag, Oscar (2020), s. 10. 
139 Lennerhag, Oscar (2020), s. 13. 
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Kriterier för när kabel ska utredas och användas 

Utredningen har övervägt ett antal kriterier för när kabel bör utredas 
och därvid beaktat hur frågan hanteras i de länder som beskrivs i av-
snitt 6.4.2. Alternativa kriterier som inte föreslås beskrivs i av-
snitt 10.2.7. 

Utredningen föreslår att kabel ska utredas i de fall och i de delar av 
ledningens sträckning som något av följande kriterier är uppfyllt: 

1. nätbolaget ansöker om kabel, 

2. luftledning är tekniskt svår eller omöjlig, 

3. luftledning inte går att bygga utan att den kommer närmare be-
byggelse än vad som är tillåtet enligt bestämmelser i andra författ-
ningar eller att nätkoncessionen skulle strida mot en detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt PBL och inte innebär små avvikelser, 

4. luftledning inte går att bygga utan att den kan befaras föranleda 
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa 
eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktig-
hetsmått vidtas som kan krävas enligt miljöbalken, 

5. markförläggning av en ledning med en spänning som understiger 
220 kV innebär att utrymme frigörs som kan användas för att 
väsentligt förbättra sträckningen för en eller flera ledningar för 
högre spänningsnivåer eller väsentligt minska dess negativa effekter. 

Om och i den eller de delar av ledningens sträckning ett eller flera 
kriterier enligt ovan föreligger, bör enligt utredningen huvudregeln få 
frångås och växelströmsledningar med en spänning om 130 kV eller 
högre få förläggas som kabel. När det gäller kriterierna i punkterna 
3 och 4 är det sådana tvingande hänsyn som innebär att kabel också 
ska användas om de överföringstekniska förutsättningarna finns och 
fördelarna som kan uppnås med en kabel överväger nackdelarna jäm-
fört med en luftledning. I sådana situationer måste alltså utredas i 
det enskilda fallet om och i vilken utsträckning kabelförläggning är 
ett möjligt, lämpligt och rimligt alternativ. 

Kriterierna är anpassade efter dagens förutsättningar och behovet 
av att väsentligt korta ledtiderna för att bygga elnät. Med teknisk ut-
veckling, ökad erfarenhet av kabel på olika spänningsnivåer och bättre 
modeller och mätmetoder för analyser av påverkan på t.ex. elkvalitet 
bedömer utredningen att kriterierna kan behöva ses över. 
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Samma kriterier bör inledningsvis gälla för 130 kV och transmissionsnät 

Utredningen har övervägt om det bör införas olika kriterier för trans-
missionsnät respektive växelströmsledningar avsedda för en spänning 
om 130 kV. De tekniska utmaningarna framstår som ökande med 
högre spänningsnivå, vilket bör tala för att utrymmet för att använda 
kabel är större för 130 kV än högre spänningsnivåer. I Norge har 
också olika kriterier införts för transmissionsnät respektive regionnät. 
De norska kriterierna för regionnät avser dock även ledningar i lägre 
spänningsnivåer och har därmed en vidare tillämpning än de kriterier 
utredningen föreslår. Om mer omfattande kriterier införs för använd-
ning av kabel i 130 kV-nätet kan det enligt utredningen finnas en risk 
att ledtiderna förlängs väsentligt för att elnätsbyggnation behöver 
invänta sådana modeller eller att kabel används i en omfattning som 
senare visar sig begränsa användningen av kabel där den kan behövas 
i framtiden. En sådan utveckling motverkar syftet med utredningens 
förslag och skulle fördröja elektrifieringen. 

6.5 Förhandsbesked om en anläggnings lämplighet 

Utredningens förslag: Det ska införas en ny 2 kap. 12 b § ellagen 
som anger att den som avser att ansöka om nätkoncession för 
linje får ansöka om förhandsbesked avseende om ledningen upp-
fyller kraven för allmän lämplighet enligt den nya 2 kap. 12 a § 
ellagen. Möjligheten att begära förhandsbesked ska gälla för nät-
koncession för starkströmsledningar som prövas av nätmyndig-
heten och som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I en 
begäran om förhandsbesked ska nätföretaget även kunna begära 
att nätmyndigheten ska redovisa sin bedömning i frågan om en 
eller flera alternativa utformningar av ledningen är förenliga med 
ändamålet med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 9 § ellagen, 
målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § ellagen och föreskrifter 
meddelade enligt elsäkerhetslagen. Förhandsbesked får begäras 
samlat för flera starkströmsledningar om de är av sammanhäng-
ande betydelse. 
  



SOU 2022:21 Utredningens förslag – elnät 

313 

En begäran om förhandsbesked ska enligt en ny 2 kap. 12 c § 
ellagen komma in till nätmyndigheten senast innan avgränsnings-
samråd inleds enligt 2 kap. 17 § tredje stycket 2 ellagen i be-
stämmelsens ändrade lydelse enligt utredningens förslag. Beslut 
om förhandsbesked ska lämnas senast sex månader efter att en 
fullständig begäran kommit in till nätmyndigheten. 

En ny 2 kap. 12 d § ellagen ska ange att ett positivt förhands-
besked är bindande i koncessionsprövningen för nätmyndighetens 
lämplighetsbedömning. Ett förhandsbesked ska upphöra att gälla 
om ansökan inte kommer in till nätmyndigheten inom tre år från 
att förhandsbeskedet beslutats. Giltighetstiden ska kunna förlängas 
av nätmyndigheten med sammanlagt högst två år om det finns 
särskilda skäl. 

Det ska läggas till en ny 2 kap. 12 e § ellagen som anger att nät-
myndigheten får ompröva ett positivt förhandsbesked om det finns 
skäl att anta att kraven för lämplighetsbedömningen inte längre 
är uppfyllda. 

Ett tillägg ska göras i 13 kap. 5 § ellagen så att ett negativt för-
handsbesked kan överklagas till regeringen om det avser en trans-
missionsnätsledning. Ett positivt förhandsbesked för en sådan led-
ning ska endast få överklagas till regeringen i samband med över-
klagande av slutligt beslut om nätkoncession. 13 kap. 6 § ellagen 
ska ändras så att positiva förhandsbesked avseende andra ledningar 
som överklagas till mark- och miljödomstol endast får överklagas 
i samband med överklagande av slutligt beslut om nätkoncession. 
 
Utredningens bedömning: Det kommer att behövas bestämmel-
ser som anger sakägarkretsen vid ett förhandsbesked och hur den 
ska informeras. Eftersom det pågår arbete på området lämnar ut-
redningen inget författningsförslag i den delen. 

Skäl för utredningens förslag 

Syftet med att införa ett förhandsbesked är att förenkla och snabba 
upp utbyggnad av elnätet. Genom förhandsbesked får den sökande 
möjlighet till besked på ett tidigt stadium om Energimarknadsinspek-
tionen delar bedömningen att en viss kraftledning är en lämplig inve-
stering. Ett förhandsbesked avser de aspekter som ska prövas inom 
ramen för lämplighetsprövningen. 
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Lämplighetsprövningen sker enligt dagens regelverk först när 
Energimarknadsinspektionen prövar ansökan om nätkoncession. En 
sådan ansökan kan inte göras förrän den specifika miljöbedömningen 
har kommit så långt att miljökonsekvensbeskrivningen kan överläm-
nas till Energimarknadsinspektionen. Det innebär att lämplighets-
prövningen i regel avgörs flera år efter att nätföretaget har beslutat 
inriktning för en investering. 

Dagens system innebär att en stor mängd resurser tas i anspråk 
för såväl nätföretaget som myndigheter och enskilda innan lämplig-
hetsprövningen avgörs. Det kan innebära utmaningar i samråd och 
dialog med kommuner och markägare om det finns osäkerheter kring 
om ledningen fyller ett samhällsviktigt behov eller inte. Det kan sär-
skilt finnas behov av tidigare besked i fall där nätföretagen ser att en 
ledning är omdebatterad. Det innebär också att besked från nätmyn-
digheten om utfallet av lämplighetsprövningen kommer vid en så sen 
tidpunkt att det är svårt för olika aktörer på elmarknaden att anpassa 
sig om Energimarknadsinspektionen kommer till en annan bedöm-
ning än den nätföretaget har gjort. 

I en begäran om förhandsbesked bör nätföretaget även ges möj-
lighet att begära att nätmyndigheten ska redovisa sin bedömning i 
frågan om en eller flera alternativa utformningar av ledningen är för-
enliga med ändamålet med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 9 § el-
lagen, målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § ellagen och föreskrifter 
meddelade enligt elsäkerhetslagen. En begäran om förhandsbesked 
innebär därmed ett tillfälle att få sådana alternativ som kan påverka 
möjligheterna att uppfylla dessa föreskrifter eller mål bedömda inom 
ramen för samma begäran om förhandsbesked. Om ett alternativ inte 
uppfyller något av dessa krav minskar antalet alternativ som behöver 
utredas vid den specifika miljöbedömningen, vilket kan underlätta 
samråd och planering. 

6.5.1 Förhandsbeskedets omfattning 

Förhandsbesked i fråga om lämpligheten 

Utredningen föreslår i avsnitt 6.3 att det införs en ny 2 kap. 12 a § 
ellagen som anger vilka kriterier som ska ingå i den lämplighetspröv-
ning som görs inom ramen för koncessionen och som även fortsätt-
ningsvis kommer att vara det ordinarie förfarandet. I en del fall kan 
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det dock vara av intresse för den som ska bygga elnät att få besked 
på ett tidigare stadium om en planerad ledning ska anses uppfylla 
kraven för lämplighet. Därför bör det införas en ny 2 kap. 12 b § 
ellagen som anger att den som avser att ansöka om nätkoncession 
för linje får ansöka om förhandsbesked avseende om den planerade 
ledningen uppfyller kraven för att anses lämplig ur allmän synpunkt 
enligt 2 kap. 12 a § ellagen. 

Förslaget gäller endast starkströmsledningar som kräver nätkonces-
sion för linje och som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Det begränsas därmed till sådana ledningar på högre spänningsnivåer 
som kan påverka många andra intressen. Utredningen bedömer att 
det är särskilt angeläget för sådana ledningar att tidigt klargöra om 
det är en lämplig investering och om den valda placeringen i nätet 
samt tekniska utformningen i fråga om likström- eller växelström 
och spänning anses ändamålsenlig. 

Utredningen anser inte att det är rimligt att förhandsbesked ska 
kunna sökas för utlandsförbindelser som prövas av regeringen enligt 
2 kap. 4 § ellagen. Möjligheten att söka förhandsbesked bör därför bara 
gälla linjekoncessioner som prövas av nätmyndigheten. 

Ett positivt förhandsbesked innebär att nätmyndigheten beslutar 
att ett eller flera av de ledningsalternativ som ingår i begäran upp-
fyller kraven för allmän lämplighet i 2 kap. 12 a § ellagen. Det ute-
sluter inte att andra ledningsalternativ än de som ingår i begäran också 
uppfyller dessa krav. Ett positivt förhandsbesked kan även innehålla 
en förklaring om att ett ledningsalternativ som omfattades av begäran 
inte uppfyller kraven på lämplighet. Som exempel kan nämnas om 
nätföretaget begär förhandsbesked för ett växelströms- och ett lik-
strömsalternativ kan förhandsbeskedet bli att båda alternativen upp-
fyller kraven på lämplighet eller att endast ett av dem gör det. Med 
negativt förhandsbesked avses fall där inget alternativ som ingår i 
begäran bedöms uppfylla kraven för lämplighet. 

Svenska kraftnät har framfört att koncessionsprövningen för trans-
missionsnätet behöver utformas så att hänsyn kan tas till hur åtgärder 
samverkar och till åtgärdernas sammanhängande betydelse.140 Vid om-
struktureringar eller förstärkningar av elnät är det möjligt att en en-
skild ledning eller förändring av en ledning inte kan fylla sin funktion 
eller leda till höjd nätkapacitet om inte även andra ledningar byggs 
eller förstärks. En åtgärd kan också tjäna flera syften där full lönsam-

 
140 Svenska kraftnät (2019c), s. 3. Svenska kraftnät (2021c), s. 69. 
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het uppnås först efter att även andra åtgärder i elnätet har genom-
förts. Ett förhandsbesked bör därför enligt 2 kap. 12 b § ellagen få 
begäras samlat för flera planerade ledningar eller förstärkningar om 
nätföretaget bedömer att dessa är av sammanhängande betydelse. För 
att förslaget ska fylla sitt syfte att korta och underlätta prövningen 
bör ett nätföretag få lämna förslag till bedömning avseende de olika 
alternativen som nätmyndigheten sedan tar beslut om. 

Möjlighet att få en bedömning av alternativa utformningar 

Det bör också läggas till ett andra stycke i 2 kap. 12 b § ellagen som anger 
att begäran om förhandsbesked också får avse om en eller flera alterna-
tiva utformningar av starkströmsledningen är förenliga med ändamålet 
med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 9 §, målen för driftsäkerhet 
enligt 8 kap. 3 b § och föreskrifter meddelade enligt elsäkerhetslagen. 
Tillägget motsvarar förutsättningarna för att föreskriva villkor i 2 kap. 
18 § andra stycket ellagen. Begäran bör bara få avse alternativ som 
får en avgörande påverkan på dessa föreskrifter eller mål. Det kan 
t.ex. vara frågan om det är förenligt med kraven på driftsäkerhet att 
sambygga en ledning med en annan ledning eller i vilken utsträck-
ning en ledning kan kablifieras utan risk för påverkan på god kvalitet 
på överföringen av el. Däremot kan det inte avse frågan om en viss 
lokalisering mellan angivna anslutningspunkter uppfyller dessa krav. 

Det kan vara viktigt för en mer effektiv prövningsprocess att kunna 
utesluta alternativ. En begäran om bedömning enligt bestämmelsens 
andra stycket bör dock bara få ställas som en del av en begäran om 
förhandsbesked enligt första stycket som innehåller ledningsalterna-
tiv som nätföretaget anser är lämpligt eller lämpliga och avser att lägga 
till grund för en kommande ansökan. Det finns annars risk för att 
den administrativa bördan hos nätmyndigheten ökar om begäran skulle 
få göras bara för att utesluta alternativ. 

En sådan möjlighet att få alternativa utformningar bedömda inom 
ramen för en begäran om förhandsbesked behövs om utredningens 
förslag ska få så stor effekt som möjligt för att korta ledtiderna för 
att bygga elnät, eftersom de som får besked om att en viss utform-
ning inte uppfyller något av de krav som anges kan sålla bort det alter-
nativet i ett tidigt skede. Det är bara de alternativ som bedöms som 
lämpliga och uppfyller föreskrifter enligt 3 kap. 9 §, målen för drift-
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säkerhet enligt 8 kap. 3 b § och föreskrifter meddelade enligt elsäker-
hetslagen som behöver utredas och behandlas i samråd. Ett besked 
om att ett alternativ inte uppfyller dessa krav sparar tid och resurser 
för alla parter. Det visar vilka alternativ som är aktuella för hur led-
ningen ska byggas och underlättar planering. 

Tidsfrister för ansökan om och beslut om förhandsbesked 

För att förhandsbesked ska göra skillnad jämfört med ordinarie lämp-
lighetsprövning bör det anges i en ny 2 kap. 12 c § ellagen att begäran 
om förhandsbesked behöver komma in till nätmyndigheten innan 
avgränsningssamråd inleds enligt 2 kap. 17 § tredje stycket 2 ellagen 
i bestämmelsens ändrade lydelse enligt utredningens förslag. 

Om beslut om förhandsbesked dröjer för länge fyller de inte sitt 
syfte och bör därför meddelas senast sex månader efter att begäran 
kom in till nätmyndigheten. Eftersom en begäran kan behöva kom-
pletteras bör den tidsfristen börja löpa från det att all nödvändig in-
formation har kommit in till nätmyndigheten så att begäran är full-
ständig och kan utgöra underlag för beslut. 

6.5.2 Förhandsbeskedets verkan vid koncessionsprövningen 

Bindande verkan för positiva förhandsbesked 

För att förhandsbeskedet ska få den önskade effekten för förutse-
barheten bör det anges i en ny 2 kap. 12 d § ellagen att ett positivt 
förhandsbesked ska vara bindande och ersätta den ordinarie lämplig-
hetsprövning som Energimarknadsinspektionen genomför enligt el-
lagen. På det sättet kan fokus i stället läggas på miljöprövningen av 
de ledningar som omfattas. Ett förhandsbesked påverkar inte miljö-
prövningen, vilket innebär att ansökan om nätkoncession kan få av-
slag om den sökta ledningen inte är förenlig med miljöbalkens krav. 

Förhandsbeskedet bör bara vara bindande för Energimarknads-
inspektionens koncessionsprövning och inte för t.ex. Lantmäteriets 
prövning av ledningsrätten eller andra myndigheters eller kommuners 
prövningar enligt miljöbalken. 
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Vägledande verkan för andra bedömningar 

Om det i ett positivt förhandsbesked anges att ett ledningsalternativ 
inte uppfyller kraven på lämplighet eller en bedömning görs om en 
alternativ utformning av ledningen är förenlig med ändamålet eller 
kraven i 2 kap. 12 b § andra stycket ellagen är den bedömningen inte 
bindande för prövningen. Bedömningen får dock ses som vägledande. 
Om ett alternativ har bedömts vara olämpligt, oförenligt med ända-
målet eller inte uppfylla kraven i 2 kap. 12 b § andra stycket bör det 
inte inkluderas i den specifika miljöbedömningen. 

I nätföretagets fortsatta utredning inför framtagande av ansökan 
om koncession kan det visa sig att ett annat alternativ än det som in-
gick i förhandsbeskedet är mer lämpligt. Om nätföretaget väljer att 
ansöka om koncession för ett sådant ledningsalternativ faller för-
handsbeskedet av naturliga skäl och lämplighetsprövningen för det 
nya alternativet får göras på ordinarie sätt. Ansöker däremot nätföre-
taget om det ledningsalternativ som omfattas av ett positivt förhands-
besked är beskedet bindande för lämplighetsprövningen om det inte 
finns förutsättningar att ompröva beskedet. 

Förhandsbeskedets giltighetstid 

Utredningen anser att det är rimligt med en tidsgräns för förhands-
beskedets giltighet och föreslår att det ska upphöra att gälla om an-
sökan om nätkoncession inte kommer in till nätmyndigheten inom 
tre år från det att förhandsbeskedet meddelats. Denna tidsfrist bör 
ge tillräcklig tid för nätföretaget att samråda och ta fram ansökan om 
koncession. Om en ansökan kommer in i tid gäller förhandsbeskedet 
tills koncessionsprövningen är klar.  

Det bör dock finnas möjlighet för Energimarknadsinspektionen 
att förlänga giltighetstiden bortom tre år om det finns särskilda skäl, 
som t.ex. att det krävs inventeringar av arter som bara kan göras vissa 
tider på året och det finns försvarliga skäl till att dessa inventeringar 
inte kunnat göras inom den ursprungliga tiden. Giltighetstiden bör 
få förlängas med sammanlagt högst två år. En möjlighet att förlänga 
giltighetstiden bör minska arbetsbördan och spara resurser för alla 
parter när det finns särskilda skäl, jämfört med om lämplighetspröv-
ningen skulle göras om. Möjligheten till förlängning bör dock vara 
begränsad eftersom syftet är en snabbare process. 
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Omprövning 

Det är troligen sällsynt att en ledning inte längre anses lämplig inom 
den tid ett förhandsbesked är giltigt. Det kan dock inte uteslutas att 
förändrade förutsättningar gör att beslutet om förhandsbesked blir 
oriktigt, t.ex. på grund av att avgörande produktion eller förbrukning 
för överföringsbehovet inte kan realiseras. För att säkerställa att för-
handsbesked inte kan innebära att olämpliga ledningar byggs bör därför 
nätmyndigheten ha möjlighet att ompröva ett positivt förhandsbesked 
om förutsättningarna för den tidigare bedömningen har förändrats 
och det finns skäl att anta att kraven i 2kap. 12 a § ellagen inte längre 
är uppfyllda. 

Om förutsättningarna ändras för ledningsalternativ som har in-
gått i en begäran om förhandsbesked men inte ansetts lämpliga så att 
det är sannolikt att alternativet på grund av de ändrade förutsättning-
arna uppfyller kraven i 2 kap. 12 a § ellagen, bör ett nytt förhands-
besked kunna sökas om avgränsningssamråd enligt 2 kap. 17 § tredje 
stycket 2 ellagen, i bestämmelsens ändrade lydelse enligt utredningens 
förslag, ännu inte inletts. 

6.5.3 Överklagande och sakägarkrets 

Överklagande 

Beslut om förhandsbesked behöver kunna överklagas av både den 
sökande och andra parter. Därför bör ett tillägg göras i 13 kap. 5 § 
ellagen om att när det gäller beslut som ska överklagas till regeringen 
ska ett negativt förhandsbesked kunna överklagas direkt medan ett 
positivt förhandsbesked endast får överklagas i samband med över-
klagande av slutligt beslut om nätkoncession. Även 13 kap. 6 § el-
lagen bör ändras så att positiva förhandsbesked som överklagas till 
mark- och miljödomstol endast får överklagas i samband med över-
klagande av slutligt beslut om nätkoncession. Så som den bestäm-
melsen är utformad behövs inget tillägg för att klargöra att negativa 
förhandsbesked får överklagas direkt. 

Skälet till att positiva förhandsbesked endast bör få överklagas i 
samband med överklagande av slutligt beslut om nätkoncession är 
att det annars finns risk för att förhandsbesked inte åstadkommer 
någon skillnad i praktiken eftersom processen kan försenas genom 
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överklaganden. Det innebär visserligen att nätföretagen kan behöva 
vänta längre på definitivt besked men utredningen bedömer att för-
delarna som ett förhandsbesked kan ge i form av kortare ledtider 
uppväger det. Vägledande bedömningar kan inte överklagas särskilt. 

Eftersom ett positivt förhandsbesked överklagas först i samband 
med beslut om koncession krävs inga särskilda regler för att säker-
ställa miljöorganisationers rätt att klaga på beslutet. Deras rätt att 
överklaga koncessionsbeslut framgår av 13 kap. 8 § ellagen. 

Sakägarkretsen vid ett förhandsbesked 

Bestämmelser om Energimarknadsinspektionens kommunikation av 
en ansökan om koncession finns i 18 § förordningen om nätkonces-
sion. När lämplighetsprövning och miljöprövning sker vid samma 
tillfälle som i det ordinarie förfarandet i koncessionsprövningen bör 
det enligt utredningen stå sakägare och allmänheten fritt att lämna syn-
punkter på allt underlag i ärendet. Det behöver tydliggöras vem som 
ska anses vara rättsligt berörd vid en begäran om förhandsbesked och 
vem Energimarknadsinspektionen ska hämta in yttrande från under 
handläggningen. 

Utredningen bedömer visserligen att de frågor som enligt förslaget 
i avsnitt 6.3.1 ska prövas inom ramen för lämplighetsprövningen främst 
bör bevakas av myndigheter. Utgångspunkten bör ändå vara att de 
som omfattas av kravet på kommunikation enligt 18 § förordningen 
om nätkoncession också ska beredas tillfälle att yttra sig i frågan om 
förhandsbesked. 

Vid tidpunkten för en begäran om förhandsbesked är det ännu 
inte klarlagt vilken lokalisering ansökan om linjekoncession kommer 
att avse. Markägare och innehavare av särskild rätt kan då svårligen 
identifieras. Detta kan hanteras genom t.ex. kungörelse av en begäran 
om förhandsbesked. Utredningen bedömer att ett förhandsbesked i 
den del det är bindande inte bör anses avse miljöfrågor. En kungör-
else skulle dock säkerställa att förfarandet lever upp till Århus-
konventionens141 krav på allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
i den mån ett sådant beslut skulle anses avse miljöfrågor. 

Det infördes nya regler 2021 i samband med ändringar av ellagen 
bl.a. avseende klagorätt och kungörelse och det pågår fortfarande 

 
141 SÖ 2005:28. 
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arbete med genomförandet. Utredningen bedömer därför att den 
detaljerade utformningen av hur sakägarkretsen ska se ut och infor-
meras bör utarbetas i dialog med Energimarknadsinspektionen. 

6.6 Undantag från vissa förbud 

Utredningens förslag 
1. Undantag från generella biotopskydd 
Det ska läggas till i 7 kap. 11 a § miljöbalken att inom ett biotop-
skyddsområde enligt 11 § första stycket 1 gäller förbuden i 11 § 
andra stycket inte byggande och underhåll av starkströmsled-
ningar med nätkoncession för linje enligt ellagen. 

2. Visst undantag från särskilda biotopskydd 
Det ska läggas till i 8 a § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. att även om ett mark- eller vattenområde är ett 
biotopskyddsområde får de verksamheter bedrivas och åtgärder 
vidtas som behövs för att en starkströmsledning med nätkonces-
sion för linje enligt ellagen ska uppfylla kraven för elsäkerhet en-
ligt elsäkerhetslagen samt kraven på god kvalitet på överföringen 
av el och de mål för driftssäkerhet för transmissionsnätet som fast-
ställs enligt ellagen. Det gäller om nätkoncessionen för starkströms-
ledningen beslutades innan biotopskyddsområdet beslutades. 

3. Undantag från strandskydd 
Det ska läggas till en ny fjärde punkt i 7 kap. 16 § miljöbalken om 
att förbuden i 15 § samma kapitel inte ska gälla för byggande och 
underhåll av starkströmsledningar med nätkoncession för linje 
enligt ellagen. 

Skäl för utredningens förslag 

Utöver koncession och den däri ingående specifika miljöprövningen 
krävs i regel ett stort antal andra tillstånd och dispenser. Det kan röra 
sig om flera hundra för en ledning. Historiskt har dessa tillstånd och 
dispenser ofta sökts efter koncession när förutsättningarna är klara 
och det är avgjort att det finns behov av ledningen. En dispens kräver 
att de åtgärder som ska vidtas kan specificeras, vilket ofta kräver be-
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slut om koncession och långt gången eller färdig detaljprojektering. 
På senare tid har det blivit tydligare att vissa sådana tillstånd eller 
dispenser kan påverka ledningens lokalisering om de avslås. 

I dag krävs dispens för elnät från både generella och särskilt beslu-
tade biotopskydd samt från strandskydd. Sådana dispenser ges normalt 
för de generella biotopskydden och strandskydden men de kräver tid 
och resurser att ansöka om och handläggningen av dem kan ta upp 
till 1,5 år. Eftersom sådana dispenser i princip alltid beviljas skulle 
införandet av undantag göra mycket liten skillnad för skyddsområ-
dena men spara väsentligt med tid och resurser för både de sökande 
och de som har att handlägga ansökningarna. Utredningen ser därför 
att det skulle kunna ge ett viktigt bidrag till att korta prövnings-
processen om ett undantag från de generella biotopskydden och strand-
skyddet införs i miljöbalken. 

För de särskilda biotopskydden som beslutas av Skogsstyrelsen 
ges inte alltid dispens. Det kan hindra användningen och försvåra för-
stärkning av en befintlig ledning om kraven på drift- och elsäkerhet 
inte kan uppfyllas för att avverkning av träd i ledningsgatan eller dess 
sidoområden inte tillåts. Utredningens förslag till undantag från de 
särskilda biotopskydden säkerställer att allt nödvändigt underhåll av 
elnät som omfattas av förslaget kan ske utan krav på dispens, i de fall 
nätkoncessionen för ledningarna beslutades innan biotopskyddsområ-
det beslutades. 

En viktig del i kortare ledtider är att skapa mer parallella processer 
och det pågår flera initiativ på området. Detta lyfts i regeringens 
elektrifieringsstrategi142 och ändringar143 har redan genomförts som 
t.ex. ökar möjligheten för elnätsföretag att ansöka om att lednings-
förrättning inleds innan nätkoncession meddelats. Om fler parallella 
processer sker och ledningsrätt läggs närmare prövning av ansökan 
om koncession kan krav på dispenser från biotopskyddet respektive 
strandskyddet bli ett hinder för att korta ledtiderna eftersom pro-
jektet då måste invänta dessa. Dessutom görs ofta ansökan och pröv-
ningen av dispensen sent i utbyggnadsprocessen, framför allt när det 
gäller nya nät. Det gäller inte minst strandskyddet där regionnäts-
bolagen bekräftar att de ofta ansöker sent om strandskydd eftersom 
sådana dispenser enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken förfaller inom 
två år om inte koncession hunnit meddelas och arbetet påbörjas i tid. 

 
142 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 69. 
143 Prop. 2020/21:188, s. 56. 17 § ledningsrättslagen. 
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Ett av de övergripande syftena med regeringens elektrifierings-
strategi är att förkorta och effektivisera processen för att bygga el-
nät, och åtgärd 26 i strategin anger att förutsättningarna för pro-
aktivt arbete med nätutbyggnad på alla nivåer ska tydliggöras, vilket 
omfattar att undanröja eventuella legala hinder som identifieras för 
sådant arbete.144 Utredningen bedömer att kraven på dispens mot-
verkar sådant arbete eftersom de innebär en extra tidsåtgång och att 
specifikt de särskilda biotopskydden utgör ett rättsligt hinder efter-
som ledningar inte alltid får dispens. 

Eftersom utredningens förslag endast avser starkströmsledningar 
som kräver nätkoncession för linje kommer det bara gälla ledningar 
som kan anses vara av angeläget allmänt intresse. Det kan jämföras 
med områdeskoncession där en sådan prövning inte sker av enskilda 
ledningar. 

Koncessionen är en speciell tillståndsform eftersom den avser en 
huvudsaklig sträckning för en kraftledning men inte omfattar exakt 
utformning som t.ex. placering av stolpar, se kapitel 5. Den miljö-
prövning som görs inom koncessionsprövningen avser alltså den på-
verkan som kan förväntas uppstå från en ledning som uppförs inom 
ramen för den linje som koncession ges för. Det innebär att Energi-
marknadsinspektionen måste försäkra sig om att ledningen kommer 
att kunna byggas på ett sätt som är förenligt med miljöbalken. Ibland 
görs åtaganden om att t.ex. inte placera stolpar invid ett vattendrag 
och begränsningar i byggtid eller avverkningstid. 

Utredningen anser att biotop- eller strandskydden fyller andra vik-
tiga funktioner men att de inte är nödvändiga för att upprätthålla ett 
tillräckligt miljöskydd när det gäller elnät. De övriga skydden, och 
inte minst de tvingande EU-reglerna om art- och områdesskydd, se 
kapitel 3, gäller inom biotop- och strandskyddade områden oavsett 
om elnät får ett undantag från dessa skydd eller inte. Miljöprövningen 
som görs inom ramen för koncessionsprövningen kommer fortsatt 
att ske med beaktande av de naturvärdesobjekt som identifieras. När 
det gäller skyddet av miljön finns det möjligheter att föreskriva vill-
kor i koncessionen och utvecklingen av praxis för artskyddet innebär 
också ett starkt skydd för arter som kan riskera att påverkas. Utred-
ningens förslag påverkar inte heller tillsynsmyndighetens möjligheter 
att meddela förelägganden och förbud med stöd av 26 kap. 9 § miljö-
balken. 

 
144 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 55. 
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Utredningen bedömer inte heller att allmänhetens tillgång till 
stränder kommer hotas eller påverkas i någon större utsträckning om 
ett undantag införs jämfört med dagens reglering. Elnät hindrar fri-
luftsliv eller människors tillgång till stränder i mindre utsträckning 
än väg och järnväg som har undantag inskrivna i miljöbalken. Utred-
ningen bedömer att tillsammans med att naturskyddet och kravet på 
val av lämplig plats alltid gäller i miljöprövningen, skulle effekten av 
ett undantag för starkströmsledningar på strandskyddets syften en-
ligt 7 kap. 13 § bli marginell. 

Utredningen har i stället kommit fram till att det vore rimligt att, 
med hänsyn till vikten av ledningar med nätkoncession för linje, 
i stället föreskriva ett undantag från de generella biotopskydden och 
strandskyddet. Detta eftersom sådana skydd utgör ett hinder för 
kortare ledtider för att bygga elnät. Framför allt kan de särskilda bio-
topskydden hindra upprätthållande av befintligt nät och därför bör 
det införas en möjlighet att underhålla sådana utan krav på dispens 
om koncessionen beslutades innan biotopskyddsområdet. 

Dagens dispenskrav i praktiken 

Utredningen har fått underlag145 från regionnätsföretagen och Svenska 
kraftnät för bedömningen av hur vanligt det är att dispens behöver 
sökas, hur långa handläggningstiderna är och hur vanligt det är med 
avslag. Uppgifterna gäller delvis även för lokalnät och alltså inte bara 
för ledningar med nätkoncession för linje. Enligt underlagen varierar 
antalet dispenser som behövs stort beroende på ledningens längd, 
typ m.m. 

Generella biotopskyddsområden är mycket vanliga i delar av landet. 
Det uppstår relativt ofta behov av dispens från sådana vid markkabel-
förläggning på grund av schaktning men i mindre utsträckning vid luft-
ledning eftersom sådana vanligtvis anpassas så att biotopskyddsområ-
den undviks eller bara korsas med luftledningsspann som inte kräver 
dispens. 

Enligt underlagen är behov av dispens från särskilda biotopskydd 
ovanligt eftersom sträckningen normalt anpassas för att undvika dem. 
Om dispens behöver sökas är det oftast när ny ledning ska byggas 

 
145 E-post E.ON 22 februari 2022. E-post Ellevio 22 februari 2022. E-post Svenska kraftnät 
23 februari 2022. E-post Vattenfall 1 mars 2022. 
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parallellt med befintlig ledning eller åtgärder behövs för underhåll av 
befintligt nät. 

Ofta samlas samtliga dispensansökningar för biotopskydd ihop för 
biotoper i vatten respektive på land och enligt underlagen krävs det 
vanligen dispens från minst två typer av biotopskydd. Om en ledning 
passerar länsgränser kan det innebära krav på ytterligare dispenser. 

Ett av regionnätsföretagen uppger att både generella och särskilda 
biotopskydd har handläggningstider på 1–1,5 år hos minst två läns-
styrelser. Orsaken bedöms vara personal- och kompetensbrist samt 
ökad mängd ärenden från flertalet olika aktörer. 

Avseende strandskydd anger i underlagen att det är väldigt vanligt 
att regionnätsledningar och transmissionsnätsledningar korsar ett eller 
flera vattendrag och att det krävs strandskyddsdispens för flertalet 
vattendrag. Ibland dras sådana ledningar också inom strandskyddat 
område intill mindre sjöar. Liksom för biotopskydden samlas ansök-
ningarna normalt ihop inom respektive kommun men vid lednings-
sträckor över flera kommuner behöver fler sådana samlade ansök-
ningar göras. Om man t.ex. prövar vattenverksamhet i vissa vatten 
söks strandskyddsdispens hos länsstyrelsen i kombinerad prövning. 

Dispenser söks ofta sent i processerna, efter koncession men innan 
entreprenaden påbörjas. Ett skäl för detta är att strandskyddsdispen-
ser förfaller efter två år om åtgärderna inte påbörjats. Om andra till-
ståndsprövningar drar ut på tiden finns därmed en risk att dispensen 
förfaller om den söks för tidigt. 

Nätföretagen anger att det är väldigt ovanligt, eller inte förekom-
mer, att de får avslag på ansökan om dispens från strandskyddet när 
man ska bygga elnät vid linjekoncession. Däremot har många kom-
muner olika inställning till om strandskyddsdispens krävs eller inte 
för åtgärder. 

6.6.1 Undantag från generella biotopskydd för elnät 
med koncession för linje 

Biotopskydd i lagstiftningen 

Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken kan mindre mark- eller vattenområden 
som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars 
är särskilt skyddsvärda förklaras som biotopskyddsområden. Enligt 
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förarbetena146 kan biotopskyddsområden vara av varierande storlek 
men det ska vara mindre områden. Om större markområden behöver 
skyddas bör de i stället förklaras som naturreservat. När sådana reser-
vat beslutas görs i regel undantag för befintliga ledningar i reservats-
föreskrifter. 

Den ena gruppen av biotopskyddsområden ges enligt 7 kap. 11 § 
första stycket 1 miljöbalken ett generellt skydd i hela eller i en del av 
landet. Det är små biotoper som har minskat starkt och är värdefulla 
för växt- och djurarter i ett ofta ensartat eller fragmenterat landskap. 
De flesta sådana biotoper finns i jordbrukslandskapet. 

Den andra gruppen är biotoper som utses i det enskilda fallet av 
länsstyrelsen, kommunen eller Skogsstyrelsen enligt 6–7 a § förord-
ningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. enligt bemyndig-
ande från regeringen enligt 7 kap. 11 § första stycket 2 miljöbalken. 
Sådana särskilda biotopskyddsområden finns i skogs- och jordbruks-
landskapet liksom i sjöar, vattendrag, kust och hav.147 

Enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken är det förbjudet att 
inom ett biotopskyddsområde bedriva verksamhet eller vidta åtgär-
der som kan skada områdets naturmiljö. Enligt förarbetena148 ska även 
den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utanför ett 
sådant iaktta hänsyn så att skada inte uppkommer på det berörda bio-
topskyddsområdet. 

Enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken får dispens från för-
budet mot att skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde ges i det 
enskilda fallet om det finns särskilda skäl. Mark- och miljööverdom-
stolen har i praxis framhållit att kravet på särskilda skäl innebär att 
möjligheten att ge dispens bör tillämpas restriktivt.149 Sådana skäl för 
dispens kan utgöras av hänsyn till ett allmänt intresse150 som trafik-
säkerhet eller skydd för transmissionsnät151. 

Dispens från biotopskyddsområden med generellt skydd prövas 
enligt 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
av länsstyrelsen. För biotopskyddsområden som beslutas i det en-
skilda fallet prövas enligt 6–7 a § samma förordning sådan dispens av 
Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommunen beroende på vem som 

 
146 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 80. 
147 www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/biotopskyddsomraden. 
148 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 81–82. 
149 Se t.ex. dom den 13 juni 2011 i mål M 9341-10 och dom den 21 december 2019 i mål M 8785-18 
som refereras i detta avsnitt. 
150 Prop. 2008/09:214, Hållbart skydd av naturområden, s. 95. 
151 Se t.ex. MÖD 2005:73 dom den 28 september 2020 i mål nr M 11213-20. 
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har bildat biotopskyddsområdet. Förarbetena152 påminner om att be-
stämmelserna om intresseavvägning i 7 kap. 25–26 § miljöbalken ska 
tillämpas, vilket bl.a. innebär att dispens från biotopskyddet endast 
får ges om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

I 7 kap. 11 a § miljöbalken anges att förbudet mot att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön inom ett 
biotopskyddsområde med generellt skydd inte gäller byggande av 
allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen 
eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg. 

Det finns inga undantag från de särskilda biotopskydden i miljö-
balken men två bestämmelser i förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. skapar begränsade undantag från både de generella 
och de särskilda biotopskydden. I 8 a § samma förordning anges att 
verksamheter som behövs för att genomföra en detaljplan eller om-
rådesbestämmelser enligt PBL får bedrivas och åtgärder vidtas inom 
ett biotopskyddsområde om planen eller bestämmelserna antogs eller 
fastställdes innan biotopskyddsområdet beslutades. Enligt 8 b § samma 
förordning får Försvarsmakten bedriva verksamhet inom ett mark- 
eller vattenområde som används som övningsfält eller skjutfält även 
om området är ett biotopskyddsområde. 

Behov av undantag från de generella biotopskydden 

Det finns alltså redan olika bestämmelser som reglerar undantag från 
de generella biotopskydden. I dag krävs ett stort antal dispenspröv-
ningar vid byggande av nya elnät på grund av att de kan påverka bio-
topskydd vilket kräver resurser från såväl nätföretag som prövnings-
myndigheter. Vid längre ledningar kan det röra sig om ett femtiotal 
prövningar av sådana dispenser. Elnät har stor samhällsvikt och för 
att nå energi- och klimatmålen är det centralt att inte bara nya led-
ningar kan byggas utan även att befintligt nät kan upprätthållas och 
förstärkas. Det är därför motiverat att elnät får ett undantag som kan 
korta ledtiderna för att bygga elnät genom en enklare process och mer 
parallella prövningar. 

Vad gäller frågan om att upprätthålla miljöskyddet för generella 
biotopskyddsområden även om ett undantag införs bör det framhållas 
att sådana miljöer fortfarande behöver beaktas när ledningar plane-

 
152 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 81–82. 
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ras, byggs och används. Biotop- och strandskyddsområden redovisas 
normalt i de naturvärdesinventeringar som görs inför en ansökan om 
koncession och beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Vid t.ex. 
planering av en lednings lokalisering bedöms också påverkan på olika 
naturvärdesobjekt. Hänsyn tas till sådana objekt vid val av plats för 
en ledning enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. I den mån det förekommer 
särskilt känsliga naturvärdesobjekt eller biotoper som skulle skadas 
eller förstöras av en ledning kan undvikande av sådana områden krävas 
som en skyddsåtgärd inom ramen för koncessionsprövningen. 

Genom utredningens förslag får starkströmsledningar med linje-
koncession samma typ av undantag från förbuden avseende generella 
biotopskyddsområden och strandskyddsområden i miljöbalken som 
redan finns för byggande av allmän väg eller järnväg enligt fastställda 
planer. När undantagen för väg och järnväg infördes ansåg regeringen153 
att hänsyn till sådana skyddsområden säkerställs genom att Trafik-
verket enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg måste sam-
råda med länsstyrelsen som bl.a. bevakar att hänsyn tas till biotop- 
och strandskydd. Det finns ingen motsvarande bestämmelse för elnät 
men utredningen föreslår i avsnitt 6.3 ett uppdrag till länsstyrelsen 
att se över hur syftet med biotop- och strandskydd kan bevakas av 
länsstyrelsen på ett effektivt sätt i samråd och tillsyn avseende led-
ningar som kräver linjekoncession. Utredningen anser att Energimark-
nadsinspektionens prövning inte bör utvidgas utan att en förtydligad 
roll för länsstyrelsen i samrådet enligt 6 kap. miljöbalken är det bästa 
sättet att säkerställa att de generella biotopskyddsområdena fortfar-
ande tas hänsyn till i prövningen på motsvarande sätt som för väg 
och järnväg. En sådan roll för länsstyrelsen innebär också att den som 
ska bygga eller underhålla nät även fortsatt kommer att ha incitament 
att undvika påverkan på generella biotopskyddsområden så långt det 
är möjligt. 

Ett undantag från biotopskyddet innebär inte heller ett undantag 
från andra förbud som t.ex. artskyddet. I det sammanhanget bör särskilt 
nämnas att det råder förbud mot att skada eller förstöra fortplant-
ningsområden eller viloplatser för djur enligt 4 § artskyddsförord-
ningen. I den mån biotoper utgör fortplantningsområden eller vilo-
platser krävs därmed en prövning av om verksamheten är förenlig med 
artskyddsförordningens bestämmelser. Ett undantag från biotopskyd-
det innebär alltså även att risken för dubbelprövning minskar. 

 
153 Prop. 2011/12:118, Planeringssystem för infrastruktur, s. 128. 
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Koncessionsprövningen och de andra prövningar som krävs för 
att få bygga elledningar ger möjlighet att föreskriva villkor om för-
siktighetsmått om det är motiverat för att skydda värden som också 
skyddas enligt andra bestämmelser. För följdföretag som vägar och 
upplag som inte har prövats inom ramen för koncessionsprövningen 
kan samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken krävas om följdföretagen 
kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Utredningen bedömer 
att sådana följdföretag inte bör omfattas av undantagen från biotop- 
och strandskyddet eftersom deras påverkan på naturmiljön inte prö-
vas i koncessionen. 

6.6.2 Begränsat undantag från särskilda biotopskydd 
för elnät med koncession för linje 

Praxis för skogliga biotopskydd 

När det gäller de särskilt beslutade skogliga biotopskydden som be-
slutas av Skogsstyrelsen är situationen annorlunda än för de gene-
rella biotopskydden eftersom dispens inte alltid ges. Det kan skapa 
problem för användningen av befintligt nät om drift- och elsäkerhet 
inte kan upprätthållas för att farliga kantträd inte får fällas eller topp-
kapas och försvåra förstärkning av en befintlig ledning. 

Till exempel gällde Mark- och miljööverdomstolens dom den 
21 december 2019 i mål nr M 8785-18 ansökan om dispens från sär-
skilt biotopskydd för skog för avverkning av träd längs en transmis-
sionsnätsledning. Domstolens uppfattning var att syftet med avverk-
ningen var ökad leveranssäkerhet och kraftledningens säkerhet och 
att det var angelägna allmänna intressen som kunde utgöra särskilda 
skäl för dispens. Däremot ansågs det inte klarlagt att avverkning var 
nödvändigt för att uppnå det syftet eller att alternativa åtgärder inte 
skulle vara möjliga att vidta utan orimliga kostnader. Domstolen 
menade att med hänsyn till det tungt vägande allmänna intresset av 
att skydda naturmiljön inom biotopskyddsområdet räckte den sökan-
des utredning inte för att ge dispens. Utredningen noterar att dom-
skälen endast hänvisar till Energimarknadsinspektionens yttrande om 
att det kunde finnas alternativa åtgärder för leveranssäkerheten men 
inte till Elsäkerhetsverkets yttrande om att det inte fanns alternativa 
sätt att upprätthålla elsäkerheten, dvs. skydd mot person- och sak-
skada. Elsäkerhet är en annan fråga än leveranssäkerhet och följden 
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kan bli att ledningen i förlängningen inte kan vara kvar eftersom den 
inte uppfyller elsäkerhetskraven. 

Det finns också ett flertal ärenden där regionnätsföretagen eller 
Svenska kraftnät har ansökt om att särskilda biotopskyddsområden 
för skog ska avgränsas så att ledningsgator och deras sidoområden 
hamnar utanför området för att underhåll ska kunna ske utan att dis-
pens måste sökas men fått avslag. 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 juni 2011 i mål nr 
M 8790-10 gällde om biotopskyddsområde skulle ändras för att inte 
ligga för nära befintlig ledning. Regionnätsbolaget menade att en ord-
ning där det måste få dispens eller annat besked från Skogsstyrelsen 
före vidtagande av åtgärder för att trygga en säker elförsörjning stred 
mot proportionalitetsprincipen. Domstolen konstaterade att varken 
bolagets verksamhet eller de aktuella åtgärderna var angivna i 8 a § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. men att det 
följde av allmänna rättsgrundsatser att nödvändiga och brådskande 
åtgärder får vidtas även om samtycke eller dispens inte kunnat hämtas 
in. Domstolen ansåg därför att olägenheterna för regionnätsbolaget 
inte vid en avvägning kunde anses vara så stora att det skyddade om-
rådet skulle inskränkas. 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 juni 2011 i mål nr 
M 9341-10 gällde utpekande av biotopskyddsområde i ledningsgatan 
för regionnät. Domstolen hänvisade till principen att utgångspunkten 
ska vara att naturvärdena i hela området ska omfattas av skyddet. 
Domstolen uttryckte bl.a. att elnät inte är en sådan verksamhet som 
har undantag från biotopskyddet och att lagstiftaren därmed inte 
ansett att underhåll av ledningsgator generellt sett ska få dispens. Att 
behöva söka dispens ansågs inte utgöra en sådan olägenhet att om-
rådet skulle begränsas till att inte inkludera ledningsgatan. 

I Mark- och miljööverdomstolen dom den 9 februari 2022 i mål 
nr M 9079-20 var frågan om ett biotopskyddsområde skulle avgränsas 
så att ledningsgatan för transmissionsnät och dess sidoområden ham-
nade utanför biotopskyddsområdet. Domstolen uttryckte att utgångs-
punkten skulle vara att hela områdena ingick i biotopskyddsområdet 
men att biotopskyddsintresset skulle vägas mot motstående intressen. 
Beslut om bildande av biotopskyddsområde borde enligt domstolen 
också kunna omfatta en bedömning av om intressekonflikter lämpar 
sig att hantera med dispenser eller om de bör påverka avgränsningen 
av biotopskyddsområdet. Domstolen konstaterade att skydd av trans-
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missionsnätet är ett sådant allmänt intresse som kan ligga till grund 
för en dispens men att sökanden måste påvisa risken med det aktuella 
trädet och inte bara en generell bild av träd som en risk för ledningen. 
Domstolen fann att det inte var motiverat att ledningsgatan och 
sidoområdena skulle utgå ur biotopskyddsområdet och att dispens 
krävdes.154 

Undantag från de särskilda biotopskydden för vissa befintliga elnät 

Nätkoncessionsutredningen uttryckte155 att det är märkligt att inte hän-
syn tas till nödvändigt underhåll inom ledningsgatans sidoområde när 
beslut fattas om biotopskyddsområden. Nätkoncessionsutredningen 
såg det dock som problematiskt att föreskriva ett generellt undantag 
och bedömde att det vore en bättre lösning att den instans som be-
slutar om biotopskyddsområdet, dvs. Skogsstyrelsen, länsstyrelsen 
eller kommunen, säkerställer sina rutiner så att befintlig infrastruk-
tur inom området kan underhållas på ett tillfredsställande sätt. Utred-
ningens uppfattning är att sådan anpassning inte har skett och att 
dispenser för underhåll av elnät fortsatt avslås, vilket bekräftas av praxis 
och underlag156 från regionnätsbolagen och Svenska kraftnät. 

Det finns i dag inga undantag från de särskilda biotopskydden i 
miljöbalken som motsvarar de som finns för de generella biotopskyd-
den och strandskydden. Enligt 8 a § förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. gäller dock ett undantag från både generella 
och särskilda biotopskydd för verksamheter och åtgärder som behövs 
för att genomföra en detaljplan eller områdesbestämmelser, under för-
utsättning att de antogs eller fastställdes innan biotopskyddsområdet 
beslutades. Utredningen bedömer att det är rimligt är att införa ett 
motsvarande tillägg för ledningar med nätkoncession för linje i den 
bestämmelsen, även om det innebär att undantaget inte kommer att 
täcka elnät som får koncession efter att ett biotopskyddsområde be-
slutats. Sådana ledningar kommer även fortsättningsvis att behöva 
söka dispens. 

Det föreslagna tillägget innebär att det inte krävs dispens för verk-
samheter och åtgärder som behövs för att en starkströmsledning med 

 
154 Se även dom den 9 februari 2022 i mål nr M 11213-20. 
155 SOU 2019:30, s. 219. 
156 E-post E.ON 22 februari 2022. E-post Ellevio 22 februari 2022. E-post Svenska kraftnät 
23 februari 2022. E-post Vattenfall 1 mars 2022. 
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nätkoncession för linje ska uppfylla kraven för elsäkerhet enligt el-
säkerhetslagen samt kraven på god kvalitet på överföringen av el och 
de mål för driftssäkerhet för transmissionsnätet som fastställs enligt 
ellagen. Utredningen bedömer att en sådan formulering säkerställer 
att allt nödvändigt underhåll av sådant elnät som omfattas av förslaget 
kan ske utan krav på dispens. 

Utredningen föreslår att bestämmelsen ska gälla i de fall konces-
sionen beslutades innan biotopskyddsområdet beslutades. Normalt 
skulle en sådan bestämmelse utgå från när koncessionen vann laga 
kraft men för befintligt nät finns det befintliga ledningar där det inte 
skett eftersom det var först genom förordningen (2021:741) om änd-
ring av ellagen i augusti 2021 som en möjlighet att kungöra beslut 
med sluttid för överklagande infördes. I andra fall har det gått lång 
tid mellan att beslut togs och att de vunnit laga kraft. Utredningen 
föreslår därför att i stället utgå från när beslutet om nätkoncession 
fattades. Bestämmelsen i 8 a § förordningen om områdesskydd gäller 
både generella och särskilda biotopskyddsområden. Eftersom utred-
ningens förslag om ändring av 7 kap. 11 a § miljöbalken om undantag 
från generella biotopskydd omfattar underhåll av alla starkströms-
ledningar med linjekoncession täcker det även situationen som avses 
i förordningen där koncession beslutats före biotopskyddsområdet. 
Undantaget i förordningen blir därför främst relevant för särskilda 
biotopskydd. 

Enligt 2 kap. 22 § ellagen får giltighetstiden för en nätkoncession 
för linje, som har beviljats för en viss tid, förlängas på ansökan av 
nätkoncessionshavaren. Vid en förlängning får koncessionsvillkoren 
ändras eller upphävas och koncessionen förenas med nya villkor, 
vilket också gäller sammanläggning av nätkoncessioner enligt 39 § och 
delning av koncessioner enligt 41 § samma kapitel. Däremot anges 
inte att sträckning får ändras vid sådana beslut, på sätt som är fallet 
vid en ändring eller omprövning av en koncession. Det framgår inte 
av förarbetena157 om dessa åtgärder ska anses resultera i en ny konces-
sion men utredningen bedömer utifrån hur ellagen är formulerad att 
det fortfarande bör betraktas som samma koncession som den ur-
sprungliga. Tillämpningen av det nya undantaget i 8 a § förordningen 
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska därför utgå från tid-
punkten för det ursprungliga beslutet om koncession för uppförande 
av en ledning. 

 
157 Prop. 2020/21:188, s 34, 36–38 och 40–43. 
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En ändring eller en omprövning av en nätkoncession kan enligt 
2 kap. 27 och 31–37 §§ ellagen avse ledningens sträckning, utförande 
eller tillåtna spänning. Dessa förfaranden kan leda till beslut som bör 
anses utgöra en ny koncession. Enligt förarbetena158 kan en ompröv-
ning t.ex. vara motiverad av att en ledning bör få en annan sträckning. 
Nya förhållanden kan också kräva att den högsta tillåtna spänningen 
ändras eller att nätkoncessionen förenas med nya eller ändrade vill-
kor. Ett omprövningsförfarande bör därmed kunna mynna ut i ett 
beslut om ändrad ledningssträckning, ändrad spänningsgräns eller 
ändrade villkor. 

6.6.3 Undantag från strandskyddet för elnät 
med koncession för linje 

Strandskydd i lagstiftningen 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet, insjöar 
och vattendrag och det finns inte någon avgränsning efter storleken 
på de senare. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga för-
utsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlighet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 14 § miljöbalken omfattar strandskyddet land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medel-
vattenstånd och länsstyrelsen kan i enskilda fall utvidga strandskydds-
området till högst 300 meter. I 7 kap. 15 § miljöbalken anges förbud 
mot att inom strandskyddsområde bl.a. uppföra nya byggnader eller 
ändra användning av sådana eller utföra andra anläggningar eller an-
ordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från ett område 
den annars skulle haft tillgång till. Det är också förbjudet att vidta åt-
gärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

I 7 kap. 16 § miljöbalken anges undantag från förbuden för vissa 
åtgärder och annat för jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel, verk-
samheter eller åtgärder som tillåtits av regeringen eller har tillstånd 
enligt miljöbalken samt för byggande av allmän väg enligt en fastställd 
arbetsplan enligt väglagen eller järnväg enligt en fastställd järnvägs-
plan enligt lagen om byggande av järnväg. 

Länsstyrelserna kan enligt 7 kap. 18 § miljöbalken upphäva strand-
skyddet i vissa fall. Enligt 18 a § samma kapitel kan länsstyrelsen i 

 
158 Prop. 2012/13:70, s. 55. 
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det enskilda fallet ge dispens från strandskyddet i ärenden som rör byg-
gande av försvarsanläggning, allmän väg och järnväg som inte följer av 
fastställda planer samt för områden som skyddas av andra bestämmel-
ser i 7 kap. miljöbalken än de som gäller miljö- och vattenskyddsområ-
den och är beslutade av andra än en kommun. Enligt 18 b § samma 
kapitel är det kommunerna som beslutar om dispens i övriga fall. 

Dispens får bara ges om det finns särskilda skäl. Vad som får 
beaktas som särskilda skäl följer av 7 kap. 18 c § miljöbalken. Vidare 
förutsätter dispens enligt 26 § samma kapitel att den är förenlig med 
syftet med strandskyddet, dvs. att djur- och växtlivet inte påverkas 
på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden 
inte försämras. Enligt förarbetena innebär det en mycket restriktiv 
syn på möjligheterna till dispens och inom områden som är särskilt 
skyddsvärda ska tillämpningen vara ännu mer återhållsam.159 

Enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken upphör en dispens att gälla om den 
åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år och inte 
har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga 
kraft. 

Elnät som angeläget allmänt intresse 

Det som enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken får beaktas som särskilda 
skäl för dispens från strandskyddet är bl.a. om området behövs för en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses annars eller om området behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området eller för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

I förarbetena160 anges att för att det ska vara fråga om ett ange-
läget allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge för-
delar för samhället. Det kan exempelvis vara fråga om att genomföra 
olika typer av infrastrukturprojekt inom strandskyddsområdet. Ett 
krav för dispens är dock att det som utgör ett angeläget allmänt in-
tresse inte kan tillgodoses utanför området. En förutsättning är att 
det kan visas att en annan lokalisering är omöjlig eller i vart fall orim-
lig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. I vissa situa-

 
159 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 98. 
160 Prop. 2008/09:119, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 54. 
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tioner kan det vara rimligt att ge företräde åt ett sådant intresse även 
om strandskyddsintresset kan skadas mer än obetydligt. 

Mark- och miljööverdomstolen har också bl.a. funnit i dom den 
23 augusti 2017 i mål nr M 2667-17 att elektrifiering av ett enskilt 
bostadshus, inklusive transformatorstation med tillhörande kabel-
arbeten, utgjorde ett angeläget allmänt intresse. Domstolen ansåg det 
också vara klarlagt att intresset inte kunde tillgodoses utanför om-
rådet och därmed meddelades dispens. 

Utredningen bedömer att eftersom elförsörjningen utgör en cen-
tral funktion som långsiktigt ger fördelar för samhället bör en elled-
ning utgöra ett angeläget allmänt intresse som utgör grund för dispens. 
Det bekräftas också av praxis från Mark- och miljööverdomstolen 
men också av att regionnätsföretagen och Svenska kraftnät uppger att 
det i princip aldrig händer att dispens från strandskyddet inte medges. 

Stränder är normalt inte de mest lämpade platserna för att bygga 
elnät men det finns olika typer av strandskyddade områden. Normalt 
undviks strandskyddade områden ändå om det är möjligt när en el-
ledning byggs och utredningens bedömning är därför att ett undantag 
inte skulle leda till att mer stränder togs i anspråk. Vattendrag utgör 
dock exempel på strandskyddade områden som inte helt kan und-
vikas när längre ledningar byggs. Syftet med förslaget är inte heller att 
öka byggandet av elnät på strandskyddade områden utan att korta 
ledtiderna i prövningen. 

Elnät utgör inte ett fysiskt hinder för allmänhetens tillgång till 
stränderna på samma sätt som allmän väg och järnväg som har undan-
tag från strandskyddet enligt miljöbalken. De kan dock ändå ha påver-
kan på naturvärden, artskydd, friluftsliv, landskapsbildskydd m.m. 
Resonemanget som förs i avsnitt 6.6.1 om att miljöskyddet kan upp-
rätthållas gäller även för införandet av ett undantag för elnät från 
krav på dispens från strandskydd. 
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7 Bakgrund – transporteffektivt 
samhälle 

7.1 Mål för transportsektorn av särskild relevans 
för utredningen 

7.1.1 De transportpolitiska målen 

Riksdagen har fastställt en målstruktur för transportpolitiken som 
innebär ett övergripande mål, ett funktionsmål och ett hänsynsmål.1 
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funk-
tion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande till-
gänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till ut-
vecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funk-
tion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö 
och miljökvalitetsmålen (se avsnitt 7.1.2) nås samt bidra till ökad hälsa. 

Regeringen har också beslutat om ett transportpolitiskt klimat-
mål som etappmål under hänsynsmålet. Klimatmålet innebär att växt-
husgasutsläppen från inrikes transporter med undantag för inrikes 
luftfart ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 
2010.2 
  

 
1 Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257. 
2 Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2021, Utgiftsområde 22. 
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Förhållandet mellan målen beskrivs på följande sätt i budgetpropo-
sitionen3 för 2020 

Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. För att det övergripande 
transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvud-
sak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. […] Ska klimatmålet nås 
behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsyns-
målet. Med detta avses att den samlade utvecklingen inom transport-
systemet ska leda till att klimatmålet för transporter nås. Det innebär inte 
att varje enskild åtgärd som vidtas i transportsystemet måste bidra till 
att uppfylla klimatmålet. 

7.1.2 Mål inom miljömålssystemet 

Det övergripande målet för miljöpolitiken, det s.k. generationsmålet, 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.4 Transportsektorn påverkar i olika grad för-
utsättningarna att nå flera av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, inklusive 
i stor utsträckning målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God 
bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv. 

Målet Begränsad klimatpåverkan innebär att halten av växthus-
gaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att männi-
skans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås 
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för håll-
bar utveckling inte äventyras.5 

För att konkretisera vad målet Begränsad klimatpåverkan ska inne-
bära för Sverige och den svenska klimatpolitiken har riksdagen be-
slutat om flera etappmål på klimatområdet. Det långsiktiga utsläpps-
målet, som ofta benämns nettonollmålet, lyder: 

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå nettonoll-
utsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från verk-
samheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än 
utsläppen år 1990.6 

 
3 Prop. 2019/20:1. 
4 www.sverigesmiljomal.se. 
5 www.sverigesmiljomal.se. 
6 Prop. 2016/17:146, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320. 
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I den klimatpolitiska handlingsplanen7 från 2019 skriver regeringen 
att nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från flera sek-
torer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara 
noll senast 2045. 

Riksdagen har även beslutat om etappmål till 2030 och 2040 som 
omfattar sektorerna utanför industrin och energisektorn. I dessa 
etappmål ingår transportsektorn exklusive internationell sjöfart och 
all luftfart. Till 2030 har transportsektorn även ett eget etappmål 
under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan vilket är identiskt 
med det transportpolitiska klimatmålet som beskrivs i avsnitt 7.1.1.8 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft har innebörden att luften ska vara 
så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. Målet förtydligas genom tio s.k. preciseringar om maximala 
halter för vissa luftföroreningar.9 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kul-
turvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främ-
jas. Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö av vilka fem är av särskilt stor relevans för utred-
ningen:10 

• Hållbar bebyggelsestruktur – En långsiktigt hållbar bebyggelsestruk-
tur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anlägg-
ningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och om-
vandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart 
utformade. 

• Hållbar samhällsplanering – Städer och tätorter samt sambandet 
mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett samman-
hållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor. 

• Infrastruktur – Infrastruktur för energisystem, transporter, avfalls-
hantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stads-

 
7 Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan, s. 112. 
8 Prop. 2016/17:146. 
9 www.sverigesmiljomal.se. 
10 www.sverigesmiljomal.se. 
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planeringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och 
utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, 
för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, 
samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, 
hälsa och säkerhet. 

• Kollektivtrafik, gång och cykel – Kollektivtrafiksystem är miljö-
anpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, 
säkra och effektiva gång- och cykelvägar. 

• Hushållning med energi och naturresurser – Användningen av energi, 
mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resurs-
besparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 
främst förnybara energikällor används. 

Regeringen har också beslutat om etappmål11 för hållbar stadsutveck-
ling där ett av målen handlar om andelen gång, cykling och kollektiv-
trafik. Målet innebär att andelen persontransporter med kollektivtrafik, 
cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i 
personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

7.1.3 Kommunala mål för trafikutveckling 

Många kommuner har antagit lokala mål för hur trafiken ska utveck-
las, vilket framgår av en enkätstudie12 finansierad av Energimyndig-
heten till landets samtliga kommuner. Av de svarande kommunerna 
hade 37 procent antagit mål om minskad bilanvändning. Den vanli-
gaste målformuleringen gällande minskad bilanvändning var enligt 
studien att andelen bilresor av det totala resandet ska minska. Det var 
även vanligt med mål som tar sin utgångspunkt i antalet bilresor eller 
i både antalet och andelen bilresor. Mål om minskad bilanvändning 
hade i vissa kommuner resulterat i mål för fysisk planering med 
innebörden att denna ska bidra till att minska biltrafiken. Vidare upp-
gav 73 procent av de 174 svarande kommunerna att det fanns ett mål 
om ökat resande med kollektivtrafik i kommunen. 

 
11 Regeringens skrivelse 2017/18:230, Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stads-
utveckling, (2018). 
12 Hansson, Philip m.fl. (2018), s. 10–14. 
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Kommuners målsättningar och åtgärder för trafiken kan ofta utgå 
från olika program och inriktningar. Det kan t.ex. gälla framtagande 
av en trafikstrategi eller en sustainable urban mobility plan (SUMP). 
Utveckling av kunskap och erfarenhetsutbyte av arbetet med SUMP 
koordineras på EU-nivå.13 Kommuner arbetar också tillsammans 
mellan kommuner i olika grupperingar och konstellationer på såväl 
nationell som europeisk nivå med syfte att tillsammans sätta mål och 
öka takten i klimatomställningen. Ett exempel är det svenska innova-
tionsprogrammet Viable Cities, där bl.a. kommuner deltar, med am-
bitionen att visa ledarskap och experimentera för att hitta vägar att bli 
klimatneutrala till 2030.14 Ett annat exempel är organisationen Klimat-
kommunerna med drygt 40 svenska kommuner som medlemmar.15 

7.2 Utsläpp från transportsektorn och trafikarbetets 
utveckling 

Detta avsnitt använder statistik för 2019 som aktuellt referensår även 
i de fall statistik för 2020 finns tillgänglig. Skälet till detta är att 2020 
på grund av pandemin inte är representativt för aktivitetsnivåer inom 
och utsläpp från transportsektorn. Pandemin fick omedelbart en 
mycket stor påverkan på transportefterfrågan med dramatisk effekt 
för resande med t.ex. flyg, tåg och annan kollektivtrafik. Exempelvis 
var antalet resenärer som flög via Swedavias tio flygplatser 87 procent 
lägre juli 2020 jämfört med juli 2019.16 Andelen resor med kollektiva 
färdmedel bland samtliga resor med motordrivna fordon minskade 
från 32 procent 2019 till 21 procent 2020.17 

Trafikverkets basprognoser beaktar inte heller de effekter av pan-
demin. 

Vilka de långsiktiga effekterna av pandemin blir för transport-
sektorn är en intressant fråga som ännu inte går att besvara. Vid sidan 
av hur den ekonomiska återhämtningen framskrider beror svaret bl.a. 
på vilka beteendeförändringar som blir bestående. Det kan handla om 
ökat distansarbete, digitala möten som ersätter fysiska möten eller ökad 
e-handel. E-handeln var t.ex. 45 procent mer omfattande juli månad 

 
13 www.eltis.org/mobility-plans. 
14 Roth, Anders m.fl. (2021a), s. 57. 
15 klimatkommunerna.se. 
16 Trafikverket (2020c), s. 72. 
17 Svensk Kollektivtrafik (2021), s. 23. 
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pandemiåret 2020 jämfört med samma månad 2019.18 E-handel leder 
till ökad distributionstrafik men minskat behov av privata inköps-
resor. Varje enskild resa till och från arbetet kan också bli längre om 
ett ökat distansarbete i pandemins spår får många att bosätta sig längre 
bort från arbetsplatsen. 

Pandemin har också påvisat sårbarheter i näringslivets produktion- 
och logistikkedjor vilket skulle kunna leda till en utveckling mot 
ökad andel inhemsk produktion och egen lagerhållning med minskat 
beroende av tidskritiska leveranser som följd. Detta skulle i sin tur 
kunna påverka behov och utformning av godstransporter.19 

7.2.1 Transportarbetet samt historisk utveckling 
av växthusgasutsläpp och trafikarbete 

Transportarbete beskriver aktiviteten i ett transportsystem och redo-
visas för persontransporter i måttet personkilometer och för gods-
transporter i måttet tonkilometer. En personkilometer innebär en 
förflyttning av en person en kilometer. På motsvarande sätt innebär 
en tonkilometer en förflyttning av ett ton gods en kilometer. Figu-
rerna 7.1 och 7.2 visar vilka andelar de olika trafikslagen har av trans-
portarbetet för persontransporter respektive godstransporter. Den 
inrikes luftfartens andel av det totala godstransportarbetet är för liten 
för att synas i diagrammet. 

 
18 Trafikverket (2020c), s. 72. 
19 Trafikverket (2020c), s. 72. 
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Figur 7.1 Trafikslagens andelar av persontransportarbetet 2019 

 
Källa: Data från Trafikanalys, egen bearbetning. 

Figur 7.2 Trafikslagens andelar av godstransportarbetet 2019 

 
Källa: Data från Trafikanalys, egen bearbetning. 

 
 
Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter uppgick till 17 mil-
joner ton koldioxidekvivalenter 2019, vilket motsvarar ungefär en 
tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Transportsektorns ut-
släpp har följt en långsamt minskande trend under senare tid. I snitt 
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har växthusgasutsläppen minskat med ungefär 2 procent per år mellan 
2007 och 2019. Som jämförelse kan nämnas att transportsektorns 
utsläpp behöver minska med i snitt cirka 8 procent per år fram till 
2030 för att klimatmålet för inrikes transporter ska nås. 

Vägtransporter står i nuläget för 91 procent av växthusgasutsläp-
pen från transporter medan inrikes luft- och sjöfart svarar för 3 
respektive 4 procent. Resterande utsläpp kommer från järnväg och 
militära transporter. Som framgår av figur 7.3 ger personbilar upphov 
till drygt 60 procent av transportsektorns växthusgasutsläpp, tunga 
lastbilar svarar för 20 procent och lätta lastbilar för knappt 10 procent. 

Figur 7.3 Fördelningen mellan olika typer av fordon av transportsektorns 
utsläpp av växthusgaser 2019 

 
Källa: Data från Naturvårdsverket, egen bearbetning. 

 
 
Växthusgasutsläppen från personbilar har successivt minskat sedan 
2002. Minskningen förklaras till stor del av att dieselbränsle och bio-
drivmedel vunnit mark på bekostnad av bensin. Dieselmotorer är 
energieffektivare än bensinmotorer vilket innebär att dieselbilar, allt 
annat lika, släpper ut mindre koldioxid än bensinbilar. En generell 
utveckling mot mer energieffektiva motorer har bidragit till att minska 
utsläppen. En faktor som motverkar utsläppsminskningar är att medel-
vikten för nyregistrerade fordon ökat under många år i Sverige. 
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Utsläppen från tunga lastbilar hade en stigande trend mellan 1990 
och 2007. Utsläppen har därefter minskat successivt, främst tack vare 
ökad användning av hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och annan bio-
diesel som ersättning för fossil diesel. Utsläppsnivån för lätta lastbilar 
har varit relativt konstant under de senaste tio åren medan utsläppen 
från bussar minskat dramatiskt till följd av att fossila drivmedel er-
satts med helt eller delvis förnybara drivmedel. Figur 7.4 visar hur 
växthusgasutsläppen från vägtransporter utvecklats sedan 1990, med 
separat redovisning för olika typer av fordon. 

Figur 7.4 Utsläpp av växthusgaser från vägtransporter, per typ av fordon, 
1990–2019 

 
Källa: Data från Naturvårdsverket, egen bearbetning. 

 
 
Trafikarbete beskriver hur många kilometer som tillryggalagts med 
en viss typ av fordon eller farkost. Exempelvis utför en tom rullande 
lastbil trafikarbete men inget transportarbete, medan en lastad lastbil 
utför både trafikarbete och transportarbete. För en personbil blir 
transportarbetet dubbelt så stort om passagerarantalet går från en till 
två utan att det påverkar vilket trafikarbete som utförs. 
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Kvoten mellan transportarbetet och trafikarbetet är ett av flera 
möjliga mått på effektiviteten i transportsystemet. Detta effektivitets-
mått ökar generellt med t.ex. ökad andel kollektivtrafik, fler passa-
gerare i varje fordon samt ökad lastkapacitet och fyllnadsgrad i tåg, 
fartyg och lastbilar. Det är fullt möjligt att minska trafikarbetet utan 
att minska transportarbetet genom åtgärder som gynnar ökad effek-
tivitet. Sedan 2010 har dock trafikarbetet i Sverige ökat mer än trans-
portarbetet vilket kan tolkas som att effektiviteten i transportsyste-
met minskat.20 

Figur 7.5 visar hur trafikarbetet på svenska vägar, som alltså ger upp-
hov till mer än nio tiondelar av transportsektorns växthusgasutsläpp, 
utvecklats sedan 1990. 

Figur 7.5 Trafikarbete på svenska vägar 1990–2019 

 
Källa: Data från Trafikanalys, egen bearbetning. 

 
 
Under perioden 1990–2019 har personbilarnas trafikarbete ökat nära 
nog kontinuerligt och trafikarbetet med personbil är för närvarande 
cirka 20 procent högre än vad det var i början av 1990-talet. Sverige 
har samtidigt haft en stark befolkningsutveckling vilket innebär att 
trafikarbetet med personbil per capita var ungefär detsamma 2019 som 
1990. Trafikarbetet med personbil per capita har dock varierat under 
tidsperioden. 

 
20 Prop. 2019/20:65, s. 117. 
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Trafikarbetet med lätta lastbilar har mer än fördubblats sedan 1990 
och trafikarbetet med tunga lastbilar har ökat med ungefär 30 procent. 
En huvudorsak till det kraftigt ökade trafikarbetet med lätta lastbilar 
de två senaste decennierna är den ökande e-handeln med distribution 
till slutkunder i stället för till lager och affärer. Distanshandeln är ett 
mycket transportintensivt segment av handeln och det har ökat snabbt 
vilket också återspeglas i att antalet lätta lastbilar ökat markant.21 

Det ökande trafikarbetet på svenska vägar motverkar den utsläpps-
dämpande effekten av t.ex. substitution av fossila drivmedel med bio-
drivmedel och av mer energieffektiva drivlinor inklusive motorer. 

7.2.2 Scenarier för utveckling av växthusgasutsläpp 
och vägtransportarbete med nuvarande styrning 

Enligt klimatredovisningen i budgetpropositionen22 för 2022 förvän-
tas växthusgasutsläppen från inrikes transporter exklusive inrikes luft-
fart minska med 62–67 procent till 2030 jämfört med 2010. Scenariot 
är baserat på effekter av politiska beslut och aviserade förslag till och 
med den 31 december 2020. Scenariot innebär ett överskridande av 
transportsektorns klimatmål för 2030 (se avsnitt 7.1.1) med 1–2 mil-
joner ton koldioxidekvivalenter. 

I Trafikverkets basprognoser ökar resandet med personbil och 
lätt lastbil (transportarbetet mätt i personkilometer) med 27 procent 
mellan 2017 och 2040. Resandet med tåg ökar i prognoserna med 
53 procent men eftersom över 70 procent av det totala resandet sker 
med personbil är ökningen mätt i antal personkilometer störst för 
bilresor. Gång- och cykelresandet förväntas öka långsammare än övriga 
nämnda färdmedel, ett resultat som dock enligt Trafikverket bör be-
handlas med försiktighet eftersom den använda prognosmodellen inte 
återspeglar gång- och cykelförutsättningar särskilt väl. Godstrans-
porter på väg (transportarbetet mätt i tonkilometer) ökar i basprogno-
serna med 45 procent till 2040. Procentuella ökningar i samma härad 
prognosticeras för godstransporter på järnväg och till sjöss.23 

Utfasningsutredningen (M 2019:04) valde i sin referensbana för 
trafikarbetet att utgå från Energimyndighetens scenario ReferensEU 

 
21 Trafikanalys (2018a), s. 13. 
22 Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2022, Utgiftsområde 20, Bilaga Klimatredovisning, 
s. 32. 
23 Trafikverket (2020c), s. 66–68. 
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i stället för från Trafikverkets basprognoser eftersom det förstnämnda 
ansågs vara mer i linje med den faktiska utvecklingen under senare 
år vad gäller efterfrågan på godstransporter. Energimyndighetens sce-
nario har jämfört med basprognoserna ett liknande utfall vad gäller 
resande med personbil till 2040 men innebär en halverad ökningstakt 
för godstransporter med tunga lastbilar.24 

Enligt Trafikverket drivs förändrad efterfrågan på transporter 
huvudsakligen av ekonomisk utveckling, befolkningsutveckling och 
kostnadsförändringar för resor och transporter. Merparten av den pro-
gnosticerade biltrafikökningen i basprognoserna beror enligt Trafik-
verket på ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Fram till 2040 
förväntas realinkomsterna öka med 41 procent, befolkningen öka med 
16 procent och körkostnaden för personbil per kilometer minska med 
8 procent, huvudsakligen till följd av elektrifiering av fordonsflottan. 
Den förväntade utvecklingen av var och en av dessa faktorer bidrar 
således till ökat resande med personbil i Trafikverkets modeller. Bil-
innehavet i form av antal bilar per person bedöms i basprognoserna 
förbli i princip oförändrat fram till 2040.25 

Trafikverket skriver att prognoser är osäkra och känslighetsanaly-
ser har genomförts för att bättre kunna uppskatta osäkerhetsintervall. 
De tre viktigaste osäkerhetskällorna för persontransporterna är enligt 
Trafikverket utvecklingen av inkomster, befolkning och bilinnehav. 
För godsprognoserna anges de största osäkerheterna vara tillväxttakten 
för varuproducerande branscher samt förändringar i handelsmönster. 
Trafikverket tar speciellt upp att drivmedelspriset inte längre anses 
vara en av de viktigaste osäkerhetsfaktorerna. Det beror på att an-
delen körda personbilskilometrar 2040 till huvuddelen är elektrifierade 
och därmed inte påverkas av drivmedelspriset.26 

Trafikverkets sätt att arbeta med prognoser och resultatet i form 
av de basprognoser som beskrivs i detta avsnitt är starkt ifrågasatta. 
I avsnitt 8.2.4 beskriver utredningen brister och begränsningar för 
Trafikverkets nuvarande prognosarbete och presenterar förslag för 
att adressera dessa brister. 

 
24 SOU 2021:48, I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040, s. 154. 
25 Trafikverket (2020c), s. 69–70. 
26 Trafikverket (2020c), s. 71. 
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7.3 Styrning mot transporteffektivitet samt begreppen 
transporteffektivitet och transporteffektivt samhälle 

7.3.1 Styrning mot ökad transporteffektivitet 

I detta avsnitt redovisas gällande inriktning av styrningen mot ökad 
transporteffektivitet samt bedömningar och förslag inom området 
från myndigheter och nyligen avslutade utredningar. Redovisningen 
fokuserar på de aspekter som är av störst intresse för Klimaträtts-
utredningen, givet den avgränsning som gjorts, och ska därmed inte 
tolkas som en heltäckande sammanfattning av de underlag som av-
handlas. 

Den klimatpolitiska handlingsplanen 

Enligt regeringens klimatpolitiska handlingsplan27 från 2019 ska trans-
portsektorn utöver att nå etappmålet för inrikestransporter till 2030 
även bidra till målet om nettonollutsläpp senast 2045. Därför bör de 
åtgärder som vidtas i syfte att nå etappmålet för inrikes transporter 
beakta att även det långsiktiga klimatmålet ska kunna nås på ett så 
effektivt sätt som möjligt. En politik som siktar mot 2045 behöver 
enligt regeringen på ett tydligare sätt väga in långsiktiga perspektiv 
som planering av bostäder, bebyggelse och infrastruktur. Samhället 
behöver planeras med förutsättningar för god tillgänglighet utan onö-
digt många eller långa transporter. Utöver det behöver förutsättningar 
skapas för en snabb elektrifiering av transporter och överflyttning av 
transporter till energieffektiva transportsätt.28 

Enligt den klimatpolitiska handlingsplanen behövs kraftfulla åtgär-
der inom områdena transporteffektivitet, elektrifiering, hållbara för-
nybara drivmedel samt energieffektiva fordon och fartyg för att nå 
klimatmålen. Regeringen menar att ökad transporteffektivitet har 
positiv inverkan på både elanvändningen och användningen av bio-
drivmedel, som båda skulle dämpas av ökad transporteffektivitet, och 
bör därför ges hög prioritet i omställningen.29 Sverige behöver bli ett 
mer transporteffektivt samhälle där trafikarbetet kan minska utan att 
göra avkall på tillgänglighet. Trafikarbetets utveckling är en av de fak-

 
27 Prop. 2019/20:65. 
28 Prop. 2019/20:65, s. 107. 
29 Prop. 2019/20:65, s. 110–111. 
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torer som har störst betydelse för hur utsläppen av växthusgaser från 
transportsektorn utvecklas.30 

Skillnaden i förutsättningar mellan glesbygd och tätort betonas i 
den klimatpolitiska handlingsplanen. Det är i städerna som alterna-
tiven till biltransporter är mest lättillgängliga och där utsläppen från 
transporter har bäst förutsättningar att minska. Stadsmiljöavtalen 
bör enligt regeringen utvecklas och effektiviseras för att bl.a. främja 
alternativ till bil i städerna. För att öka transporteffektiviteten i sam-
hället kommer de lokala, regionala och nationella planeringsnivåerna 
att behöva samverka och samordna sina processer i högre grad.31 

Den klimatpolitiska handlingsplanen betonar att planering av trans-
portinfrastruktur är ett viktigt verktyg för att nå de transportpolitiska 
målen och klimatmålen. För att såväl den statliga som den kommu-
nala transportinfrastrukturen ska nyttjas effektivt och utvecklas i linje 
med klimatmålen krävs att statliga, regionala och kommunala aktö-
rer vidtar samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder i enlighet med den 
s.k. fyrstegsprincipen (se avsnitt 7.4.3), med ökat fokus på åtgärder 
som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt, s.k. 
steg 1-åtgärder, samt åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande 
av befintlig infrastruktur, s.k. steg 2-åtgärder. Regeringen avser att i 
större utsträckning prioritera kostnadseffektiva steg 1- och 2-åtgärder.32 

I den klimatpolitiska handlingsplanen ges exempel på hur utveck-
lingen mot ett mer transporteffektivt samhälle kan åstadkommas där 
trafikarbetet minskas utan att tillgängligheten försämras. Åtgärder 
och områden som lyfts fram är: transporteffektiv samhällsplanering, 
effektiv, punktlig och tillförlitlig kollektivtrafik, samordnade gods-
transporter, överflyttning till mindre energiintensiva transportsätt och 
fordon, ökad fyllnadsgrad, längre och tyngre tåg, längre och tyngre 
lastbilar samt ruttoptimering.33 

Regeringen lyfter fram ekonomiska styrmedel för ökad transport-
effektivitet i handlingsplanen, bl.a. ett förändrat reseavdrag och för 
att förbättra förutsättningarna för intermodala transportlösningar. 
Regeringen vill också se ett mer ändamålsenligt avgiftssystem för att 
stärka sjöfartens konkurrenskraft och som samtidigt styr mot fossil-
frihet.34 

 
30 Prop. 2019/20:65, s. 116. 
31 Prop. 2019/20:65, s. 121–127. 
32 Prop. 2019/20:65, s. 119–120. 
33 Prop. 2019/20:65, s. 116. 
34 Prop. 2019/20:65, s. 130. 
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Infrastrukturpropositionen 

Skrivningarna i infrastrukturpropositionen35 från 2021 om trans-
portsektorns utveckling i förhållande till klimatmålen överensstäm-
mer i allt väsentligt med skrivningarna i den klimatpolitiska handlings-
planen. Exempelvis upprepas slutsatsen att transportsektorn i princip 
behöver nå nollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Alla delar av sam-
hället behöver ställa om men förutsättningarna skiljer sig åt, mellan 
olika delar av landet, mellan städer och stadsdelar, tätorter, gles- och 
landsbygder, mellan människor och mellan olika verksamheter. Reger-
ingen betonar i infrastrukturpropositionen att ett pålitligt, robust 
och långsiktigt hållbart transportsystem är en förutsättning för att 
människor ska kunna bo, leva och verka i hela landet, för näringslivet 
och för att nya företag och jobb kan skapas.36 

Regeringen upprepar i infrastrukturpropositionen att fyrstegs-
principen ska vara vägledande för planeringen av infrastrukturåtgär-
der och att regeringen avser att i större utsträckning prioritera kost-
nadseffektiva steg 1- och 2-åtgärder. Infrastrukturåtgärder kan enligt 
propositionen bidra till ökad transporteffektivitet bl.a. genom att 
skapa förutsättningar för effektiv, punktlig och tillförlitlig kollektiv-
trafik, överflyttning till mindre energiintensiva transportsätt och for-
don samt genom ökad möjlighet till längre och tyngre fordon. Vidare 
har digitalisering och skapandet av ett smartare transportsystem god 
potential att skapa synergier, minska utsläppen och bidra till ökad 
transporteffektivitet och trafiksäkerhet.37 

För att infrastrukturåtgärder ska kunna genomföras effektivt och ge 
god måluppfyllelse behöver den nationella infrastrukturplaneringen 
samspela väl med den fysiska samhällsplaneringen. Infrastrukturpropo-
sitionen betonar att ett arbetssätt med samverkan och samarbete 
mellan Trafikverket och andra parter är centralt för att tillsammans nå 
önskad effekt, inte minst när det gäller lokaliserings- och markanvänd-
ningsfrågor. Enligt regeringen ska Trafikverket i samhällsplaneringen 
säkra att den statliga transportinfrastrukturen utformas så att den 
möjliggör en samverkan med övrig infrastruktur och främjar ett effek-
tivt nyttjande av alla trafikslag. God samhällsplanering ökar möjlig-
heten att skapa transporteffektiva städer. Det innebär t.ex. att rese-

 
35 Prop. 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
36 Prop. 2020/21:151, s. 20–21. 
37 Prop. 2020/21:151, s. 24–25. 



Bakgrund – transporteffektivt samhälle SOU 2022:21 

354 

närer ges möjlighet att välja färdmedel som är mer yteffektiva och 
energieffektiva, såsom kollektivtrafik, gång och cykel.38 

Det finns i dag skillnader mellan kvinnors och mäns resmönster 
och tillgänglighet. Män reser oftare med bil och i genomsnitt längre 
till arbetet. Fler kvinnor än män använder kollektivtrafik som huvud-
sakligt färdmedel. Enligt infrastrukturpropositionen ligger utmaningen 
därför inte bara i att tillgodose både kvinnors och mäns behov av trans-
porter utan även i en önskvärd beteende- och värderingsförändring 
mot mer miljömässigt hållbara resmönster och ökad trafiksäkerhet.39 
Utvecklingen av transportsystemet bör enligt regeringen främja att 
både män och kvinnor kan ta del av det på lika villkor och medverka 
till att ge alla, oavsett exempelvis socioekonomisk situation, ålder, 
funktionsnedsättning eller var någon bor i landet, en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet.40 

Infrastrukturpropositionen lyfter fram fördelar med bättre pend-
lingsmöjligheter inom ett geografiskt område, s.k. regionintegrering, 
och att det område som omfattas av pendling förstoras, s.k. region-
förstoring. Genom att på ett hållbart sätt förbättra tillgängligheten 
genom regionintegrering eller regionförstoring är det enligt reger-
ingen möjligt att utveckla ekonomiskt mer dynamiska och robusta, 
väl sammanbundna och större funktionella regioner.41 Regeringen 
menar också att för grupper i landsbygdsområden, mindre tätorter 
och i vissa fall i mindre städer eller urbana ytterområden, kan högre 
kostnader för vägtrafik minska tillgängligheten hos ekonomiskt sva-
gare grupper som har färre alternativ. Att människor är beroende av 
bilen i olika mån måste beaktas både vid införande av styrmedel och 
vid val av infrastruktursatsningar.42 

Utfasningsutredningen 

Utfasningsutredningen43 lyfter i sitt betänkande I en värld som ställer 
om – Sverige utan fossila drivmedel 204044 flera frågor som har bety-
delse för Klimaträttsutredningen. Utfasningsutredningen skriver att 

 
38 Prop. 2020/21:151, s. 30–31. 
39 Prop. 2020/21:151, s. 26. 
40 Prop. 2020/21:151, s. 23. 
41 Prop. 2020/21:151, s. 21. 
42 Prop. 2020/21:151, s. 25. 
43 Dir. 2019:106, Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och 
dieseldrivna bilar. 
44 SOU 2021:48. 



SOU 2022:21 Bakgrund – transporteffektivt samhälle 

355 

när bilar och lastbilar på sikt kan framföras med mycket låga växthus-
gasutsläpp genom elektrifiering och ökad andel förnybara drivmedel 
blir det svårare att motivera styrmedel och åtgärder för alternativa 
färd- och transportsätt ur ett rent klimatperspektiv. Utfasningsutred-
ningen betonar dock att insatser för ökad transporteffektivitet är 
viktiga av andra orsaker och att det är motiverat med styrmedel och 
åtgärder för trafikminskning även i en framtid där fordonsflottans 
direkta växthusgasutsläpp förväntas minska. Ett mer transporteffek-
tivt samhälle kan t.ex.45 

• föra med sig hälsonyttor i form av minskat buller, minskade luft-
föroreningar och aktiv mobilitet i form av cykling och gång, 

• göra samhället mindre sårbart om transportkostnaderna ökar kraf-
tigt, t.ex. som följd av utbudsbegränsningar för batterier eller bio-
drivmedel, 

• begränsa global klimatpåverkan och resursanvändning, t.ex. ge-
nom att el och förnybara drivmedel kan användas inom sektorer 
som har svårare att ställa om än vägtransportsektorn, 

• öka acceptansen hos befolkningen och underlätta politisk genom-
förbarhet av åtgärder och styrmedel som t.ex. ökar kostnaden för 
resande med bil, 

• begränsa markanvändning och barriäreffekter till följd av infra-
struktur och trafik. 

Utfasningsutredningen noterar att utvecklingen med fler elektrifie-
rade fordon, som generellt har lägre körkostnader jämfört med andra 
fordon, kan komma att leda till ett ökat trafikarbete. Det påverkar 
inte de direkta växthusgasutsläppen men kan innebära konsekvenser 
i form av t.ex. ökad trängsel och ökat vägslitage.46 

Utfasningsutredningen konstaterar att det är omdiskuterat hur 
mycket tillkommande transport- och bebyggelseinfrastruktur kan 
bidra till att dämpa trafikarbetet fram till 2040 men menar att det är 
viktigt att förändringarna går i riktning mot en högre transporteffek-
tivitet. Det kan också finnas möjlighet att i viss utsträckning snabba 

 
45 SOU 2021:48, s. 371–372 och 377–379. 
46 SOU 2021:48, s. 388–389. 
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på omställningen genom omvandling och förändrad förvaltning av 
dagens befintliga infrastruktur.47 

Avslutningsvis rekommenderar Utfasningsutredningen att förslag 
om styrmedel och åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle 
som identifierats i den klimatpolitiska handlingsplanen och i under-
lag från myndigheter genomförs. Berörda myndigheter bör också få 
ett tydligare långsiktigt ansvar för att fortsatt identifiera hinder och 
genomföra samhällsekonomiskt motiverade åtgärder för ett mer trans-
porteffektivt samhälle. I dag är ansvaret spritt på flera nivåer och ingen 
har ett samordningsansvar mellan staten, regionerna och kommu-
nerna exempelvis vad gäller de tidiga stegen i fyrstegsprincipen.48 

Samordningsuppdrag om en fossilfri transportsektor 

Energimyndigheten har under perioden 2016–2019 haft i uppdrag att 
tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafik-
verket och Transportstyrelsen samordna arbetet med omställningen 
av transportsektorn till fossilfrihet. Samarbetet har i många samman-
hang benämnts med akronymen SOFT. Inom ramen för uppdraget 
har samordningsmyndigheterna tillsammans tagit fram en strategisk 
plan49 för transportomställningen. 

Samordningsmyndigheterna menar att transportsektorns omställ-
ning behöver stå på tre ben: transporteffektivt samhälle, fossilfria 
och energieffektiva fordon samt förnybara drivmedel. Det kommer 
inte att vara tillräckligt att endast arbeta med ett eller två av dessa 
områden. Dels för att resurser för att framställa förnybara drivmedel, 
batterier, fordon och infrastruktur är begränsade, dels för att sprida 
risken om något område inte utvecklas som förväntat. Det är en stor 
omställning som ska ske på kort tid och potentialen inom alla tre 
områden kommer därför att behöva utnyttjas enligt myndigheterna 
för att nå de ambitiösa mål som satts upp. De tre områdena behöver 
dock ges olika stort fokus i staden respektive på landsbygden.50 

De indikatorer samordningsmyndigheterna använder sig av för 
transporteffektivt samhälle visar att det området inte har utvecklats 
lika positivt som områdena förnybara drivmedel samt energieffek-
tiva och fossilfria fordon och farkoster. Samordningsmyndigheterna 

 
47 SOU 2021:48, s. 377. 
48 SOU 2021:48, s. 361–363. 
49 Energimyndigheten (2017). 
50 Energimyndigheten (2017), s. 5. 
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bedömer att för att få till en hållbar omställning behövs ökad styrning 
mot ett transporteffektivt samhälle och i det ett minskat trafikarbete 
från energiintensiva trafikslag.51 

Enligt samordningsmyndigheterna måste infrastrukturplaneringen 
för att nå stora effekter till 2045 redan nu utvecklas så att den till-
handahåller den tillgänglighet som efterfrågas och passar in i ett lång-
siktigt hållbart transporteffektivt samhälle. Även den lokala och regio-
nala infrastrukturen och bebyggelsen behöver anpassas så att bostäder 
och arbetstillfällen, service, vård och omsorg lokaliseras så att trans-
porter till fots, med olika typer av cyklar, kollektivt eller genom att 
inte behöva transportera sig alls förenklas både för människor och 
gods. Transportinfrastrukturplaneringen behöver styras om till ett 
mer energieffektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur genom att 
en ökad andel åtgärder i steg 1, 2 och 3 prioriteras, så att trafikarbetet 
med bil och lastbil får utvecklas inom klimatmålets ramar.52 

Samordningsmyndigheterna anser att stadsmiljöavtalen behöver 
utvecklas. Stadsmiljöavtalen uppges kunna få en betydande effekt på 
klimatpåverkan från vägtrafiken med ett skarpare stadstrafikmål som 
villkor, i kombination med trängselskatter och parkeringsåtgärder 
som motprestationer.53 

Fortsatt elektrifiering bedöms av samordningsmyndigheterna som 
nödvändig men det är också viktigt att ta hänsyn till ett livscykel-
perspektiv för fordon och farkoster. Att minska efterfrågan på trans-
porter kan minska behovet av nyinköp av bilar och därmed minska 
den totala miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv.54 

Samordning för bostadsbyggande 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08)55 hade 
bl.a. i uppdrag att se över delar av plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, för att genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna 
för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transpor-
ter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stads-
miljöer.56 

 
51 Energimyndigheten (2020c), s. 1, 6 och 23. 
52 Energimyndigheten (2020c), s. 58. 
53 Energimyndigheten (2020c), s. 58. 
54 Energimyndigheten (2020c), s. 57. 
55 Dir. 2017:126, Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande. 
56 Dir. 2020:15, Tilläggsdirektiv till Samordning för bostadsbyggande. 
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Utredningen föreslog ändringar i 2 och 4 kap. PBL som syftar till 
att stärka förutsättningarna för transporteffektivitet genom att till-
kommande och förändrade fysiska strukturer ska bidra till ökad trans-
porteffektivitet. Förslagen innebär att bebyggelse ska vara samlad så 
att behovet av person- och varutransporter hålls på en så låg nivå som 
möjligt och att befintlig infrastruktur utnyttjas. Bostäder och verk-
samheter ska vara tillgängliga med gång, cykel och olika energieffek-
tiva och miljövänliga transportslag. Förslagen innebär också att kom-
munen ska ta hänsyn till transporteffektivitet vid bedömningen av 
om det krävs detaljplan för sammanhållen bebyggelse och planbeskriv-
ningen ska innehålla en redogörelse för hur planer uppfyller kraven 
på transporteffektivitet.57 

Ändringar utredningen föreslog i 4 och 8 kap. PBL syftar till att 
skapa bättre förutsättningar för genomförande av åtgärder i detaljplan 
och bygglovsprövning, som främjar tillgänglighet genom hållbara 
transporter. Förslagen innebär att det ställs krav på s.k. mobilitets-
åtgärder på tomter och att kommunen får bestämma krav på mobilitets-
åtgärder i detaljplan. Mobilitetsåtgärder innefattar utrymme och an-
läggningar för parkering, stannande, lastning, lossning samt leverans 
och tillfällig förvaring av varor. Förslagen ska bidra till transport-
effektivitet och innebär i högre utsträckning än i dag att kommunen 
skulle kunna avstå från att kräva att tomter ska ordnas så att det finns 
utrymme för parkering av bil för enskilt bruk.58 

Ändringar föreslagna i 4 och 6 kap. PBL skulle ge kommuner ökade 
möjligheter att säkerställa att planerade och överenskomna mobilitets-
åtgärder genomförs, samt möjligheter att i exploateringsavtal komma 
överens om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster.59 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande menar att förslagen 
innebär att bilens särställning i lagstiftningen ersätts med likvärdig 
tillgänglighet till olika mobilitets- och transportlösningar. Fokus kan 
enligt utredningen flyttas från hur många parkeringsplatser som be-
hövs i samband med nybyggnation till hur individens och samhällets 
behov av lösningar för mobilitet och varutransporter kan tillgodoses.60 

 
57 SOU 2021:23, Stärkt planering för en hållbar utveckling, s. 14–15. 
58 SOU 2021:23, s. 15. 
59 SOU 2021:23, s. 15. 
60 SOU 2021:23, s. 17. 
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Klimatpolitiska rådet 

Klimatpolitiska rådets primära uppdrag är att utvärdera hur reger-
ingens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen 
och regeringen har beslutat. 

Klimatpolitiska rådet konstaterade i 2019-års rapport, som hade 
fokus på transportsektorns klimatomställning, att styrmedlen för att 
främja ett transporteffektivt samhälle är svaga jämfört med de som 
gäller för elektrifiering, biodrivmedel och effektivare fordon.61 
I Klimatpolitiska rådets rapport 2021 lämnar rådet en skarp rekom-
mendation till regeringen att se till att den nationella planen för trans-
portinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom 
klimatmålens ramar.62 I 2021-års rapport skriver klimatpolitiska rådet 
också följande 

Om trafikmängderna fortsätter att öka enligt historiska trender blir det 
sannolikt svårt att klara utsläppsmålen i transportsektorn. Vid en sådan 
utveckling skulle ny infrastruktur för vägtrafik samtidigt innebära stora 
utgifter för staten och i sig leda till ökad resursförbrukning och klimat-
påverkan. 

Klimatpolitiska rådet uttrycker i samma rapport stark kritik mot det 
inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för peri-
oden 2022–2033 och 2022–2037 som Trafikverket tagit fram på reger-
ingens uppdrag och som rådet anser inte lägger tillräcklig vikt vid 
transport- och samhällsplanering. Klimatpolitiska rådet gör därvid 
följande observation och rekommendation: 

Det är oroande att ännu en planeringsperiod riskerar att förflyta utan att 
transportplaneringen på något påtagligt sätt förändras utifrån det klimat-
politiska ramverket. Regeringen behöver göra ett omtag, dels vad gäller 
det föreliggande inriktningsunderlaget, dels för att förändra den nuvar-
ande processen för infrastrukturplanering till en mer integrerad trans-
portplanering. 

 
61 Klimatpolitiska rådet (2019), s. 70–71. 
62 Klimatpolitiska rådet (2021), s. 10. 
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7.3.2 Entydig innebörd saknas av begreppen 
transporteffektivitet och transporteffektivt samhälle 

Regering, myndigheter och offentliga utredningar har under senare 
år lanserat olika tolkningar av innebörden av begreppen transport-
effektivitet och transporteffektivt samhälle. 

Regeringen beskriver transporteffektivitet och transporteffektivt 
samhälle i den klimatpolitiska handlingsplanen från 2019 på följande 
sätt: 

I det transporteffektiva samhället är det transportarbete som utförs så 
effektivt som möjligt utifrån energi-, miljö- och ekonomiska perspektiv 
för att åstadkomma tillgänglighet, hållbarhet och konkurrensförmåga. 
Transporteffektivitet kan beskrivas som att sambandet mellan tillgäng-
lighet och ökat transportarbete minskar. I ett mer tranporteffektivt sam-
hälle kan tillgängligheten öka samtidigt som det trafikarbete som krävs 
för att uppnå motsvarande tillgänglighet kan minska. 
    Utveckling mot ett mer transporteffektivt samhälle innebär således 
att trafikarbetet, och därigenom utsläppen och övrig miljöpåverkan, kan 
minska utan att tillgängligheten försämras. Detta åstadkoms bl.a. genom 
transporteffektiv samhällsplanering, universell utformning, tillgång till 
effektiv, punktlig och tillförlitlig kollektivtrafik, samordnade godstrans-
porter, överflyttning till mindre energiintensiva transportsätt och fordon, 
ökad fyllnadsgrad, ökad möjlighet till längre och tyngre tåg, ökad möj-
lighet till längre och tyngre lastbilar där överflyttning till järnväg och 
sjöfart inte är ett realistiskt alternativ, ruttoptimering, ökad användning 
av digitala lösningar och innovativa lokala och regionala transport- och 
mobilitetslösningar. I vissa fall kan transporter kortas eller ersättas helt. 
Utveckling och användning av teknisk infrastruktur för virtuella möten 
och distansarbete är också ett exempel på hur trafikarbetet kan minska 
utan att tillgängligheten försämras. 

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafik-
verket och Transportstyrelsen har inom ramen för Energimyndig-
hetens tidigare samordningsuppdrag tagit fram följande definition och 
beskrivning av innebörden av begreppet transporteffektivt samhälle63 

Med ett transporteffektivt samhälle avses ett samhälle där trafikarbetet 
med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. 
Det kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel 
och trafikslag och genom att transporter effektiviseras, kortas eller er-
sätts helt. Effektivisering av transporter kan exempelvis ske genom ökad 
fyllnads- och beläggningsgrad i gods- och personfordon eller att trans-
porter kortas genom exempelvis en mer tät och funktionsblandad bebyg-
gelse. Ersättning av transporter kan ske via bland annat resfria möten 

 
63 Energimyndigheten (2020c), s. 9. 
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eller förändrade arbetssätt och konsumtionsval. I och mellan städer och 
tätorter är en överflyttning till andra alternativ än personbil och lastbil 
enklare än på landsbygden där bilen är fortsatt viktig. Även vad gäller 
minskat flygande ser förutsättningarna olika ut i olika delar av landet. 
Ett transporteffektivt samhälle innefattar bland annat att samhället pla-
neras så att en del transportarbete kan minska genom närhet och funk-
tionsblandning i tätare bebyggelsestruktur. 

Utfasningsutredningen menar att ett mer transporteffektivt sam-
hälle är ett samhälle där tillgänglighet skapas på ett så effektivt sätt 
som möjligt utifrån energi-, miljö- och ekonomiska perspektiv. Ut-
fasningsutredningen ser fördelar med en definition som i linje med 
skrivningarna i den klimatpolitiska handlingsplanen inte pekar ut vissa 
trafikslag som mindre energieffektiva. Detta motiveras med att elek-
trifieringen av fordonsflottan kan komma att leda till att skillnaden 
i energieffektivitet mellan olika färdmedel blir mycket mindre än 
i dag.64 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande närmar sig begrep-
pet transporteffektivitet från ett annat håll och utgår delvis från fyr-
stegsprincipen i sin beskrivning. Utredningen menar att transport-
effektivitet innebär följande:65 

• Mindre behov av transporter. Detta gäller såväl till och från som 
inom ett tillkommande bebyggelseområde och uppnås bl.a. genom 
lämplig lokalisering, en funktionell sammansättning i den urbana 
och regionala strukturen som främjar närhet till service och andra 
samhällsfunktioner samt en inre tillgänglighet som genom områ-
dets fysiska utformning klaras utan energikrävande transportslag. 

• Effektivare användning av infrastruktur. Detta kan t.ex. uppnås 
genom att förlägga tillkommande bebyggelse till områden där hög 
tillgänglighet redan finns samt i den befintliga infrastrukturen främja 
resurseffektiva transportslag. 

• Likvärdig tillgänglighet till olika trafikslag. Detta kan t.ex. uppnås 
genom att angöring och uppställning av fordon ordnas likvärdigt 
för olika fordonsslag. 

• Energieffektivare och miljövänligare fordonstrafik. Förnybara driv-
medel för fordon och energieffektivare fordon kräver även fysiska 
åtgärder, exempelvis infrastruktur för el, biogas och vätgas samt 

 
64 SOU 2021:48, s. 362 och 370. 
65 SOU 2021:23, s. 67–68. 
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angörings- och uppställningsplatser för delade fordon, självkörande 
eller förarlösa fordon, e-skotrar och cyklar. 

7.4 Planering av nationell och regional 
transportinfrastruktur i dag 

7.4.1 Processen för den långsiktiga 
transportinfrastrukturplaneringen 

Den långsiktiga transportinfrastrukturplaneringen omfattar samtliga 
trafikslag. Slutprodukt för planeringsprocessen på nationell nivå är 
den nationella planen för transportinfrastruktur medan slutprodukten 
på regional nivå är länsplanerna för regional transportinfrastruktur. 
Den nationella planen och länsplanerna revideras vanligtvis en gång 
per mandatperiod, dvs. planeringsprocessen upprepas ungefär vart 
fjärde år. 

Planeringsprocessen inleds med att regeringen ger Trafikverket i 
uppdrag att ta fram ett s.k. inriktningsunderlag för transportinfrastruk-
turplaneringen. Inriktningsunderlaget innehåller en bedömning av de 
ekonomiska ramarna för åtgärder och ger vägledning för prioritering 
av åtgärder i statlig transportinfrastruktur. I inriktningsunderlaget be-
skrivs möjliga långsiktiga inriktningar för transportsystemets utveck-
ling med övergripande beskrivningar av åtgärder och deras konsekven-
ser för infrastrukturen och måluppfyllelse. Fyrstegsprincipen och de 
transportpolitiska målen ska vara vägledande i framtagandet av inrikt-
ningsunderlaget. 

Inriktningsunderlaget överlämnas till regeringen och remitteras, 
varefter det tillsammans med inkomna synpunkter ligger till grund 
för regeringens infrastrukturproposition. Infrastrukturpropositionen 
anger bl.a. ekonomiska ramar för åtgärder i statlig transportinfrastruk-
tur under planeringsperioden. I 2021-års infrastrukturproposition66 
föreslogs t.ex. att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga 
transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 ska uppgå till 799 mil-
jarder kronor varav 165 miljarder kronor ska användas till vidmakt-
hållande av statliga järnvägar, 197 miljarder kronor ska gå till vidmakt-
hållande av statliga vägar och 437 miljarder kronor ska användas till 

 
66 Prop. 2020/21:151, s. 27 f. 



SOU 2022:21 Bakgrund – transporteffektivt samhälle 

363 

utveckling av transportsystemet. Den preliminära ramen för länen 
under planperioden 2022–2033 föreslogs uppgå till 42 miljarder kronor. 

Nästa steg i planeringsprocessen är att infrastrukturpropositionen 
behandlas av riksdagen varefter regeringen ger Trafikverket i upp-
drag ta fram ett förslag till nationell plan för transportinfrastruktur. 
Regeringen ger också regionerna i egenskap av s.k. regionala läns-
planeupprättare möjlighet att ta fram reviderade länsvisa planer för 
regional transportinfrastruktur så att regionerna kan ta del av de medel 
som så småningom kommer att beslutas i den nationella planen. 

Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år 
och beskriver bl.a. hur den statliga infrastrukturen ska underhållas 
och utvecklas. Innehållet i planen styrs av förordningen (2009:236) 
om en nationell plan för transportinfrastruktur. Den nationella pla-
nen får enligt 2–3 §§ bl.a. omfatta 

• investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och till-
hörande gång- och cykelvägar, 

• drift och underhåll för hela det statliga vägnätet och tillhörande 
gång- och cykelvägar, 

• drift, underhåll, rekonstruktion och investeringar i det statliga 
järnvägsnätet, stationer och terminaler, 

• åtgärder för förbättrad miljö längs de befintliga statliga väg- och 
järnvägsnäten, 

• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av trans-
portsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befint-
lig infrastruktur, 

• åtgärder som ska beviljas statlig medfinansiering eller statsbidrag 
när det gäller farleder och slussar, drift av icke-statliga flygplatser, 
regionala kollektivtrafikanläggningar eller drift av enskilda vägar. 

I den nationella planen kan också anges medfinansiering till kommu-
ner och regioner genom stadsmiljöavtal och statlig medfinansiering 
till länsplaner. Vidare ska enligt 4 § i nämnda förordning planens in-
riktning anges, inklusive den inriktning på investeringar och förbätt-
ringsåtgärder som bedöms ha störst effekt för att uppnå de transport-
politiska målen. Planens inverkan på de transportpolitiska målen ska 
redovisas. 
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Trafikverket redovisar förslaget till nationell plan till regeringen 
som efter remittering och eventuella ändringar fastställer den natio-
nella planen. Processen för att revidera den nationella planen för trans-
portinfrastruktur illustreras i figur 7.6. 

Figur 7.6 Process för revidering av nationell plan för transportinfrastruktur 

 
 
I alla län ska regional utvecklingsplanering ske enligt 1 § lagen 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Lagen innehåller bestäm-
melser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional trans-
portinfrastruktur. Enligt 7 § ska en region upprätta och fastställa läns-
planer för regional transportinfrastruktur. 

Innehållet i länsplanerna styrs av förordningen (1997:263) om 
länsplaner för regional transportinfrastruktur. En länsplan ska avse 
tolv år och enligt 3 § omfatta bl.a. 

• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 

• åtgärder i regionala kollektivtrafikanläggningar, 

• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av trans-
portsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befint-
lig infrastruktur, 
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• åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av bety-
delse för det regionala transportsystemet, 

• bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt 
viktiga för regionen. 

Länsplanerna domineras i ekonomiska termer av åtgärder på statliga 
vägar som inte ingår i stamvägnätet men de innehåller också exempel-
vis statlig medfinansiering av kommunala gång- och cykelvägar. Trafik-
verket ska bistå regionerna när länsplanerna upprättas och lämna 
underlag till länsplanerna. Underlaget ska avse gällande nationella 
planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom respektive 
trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas. 
Trafikverket ska dessutom lämna förslag till vilka regionala infrastruk-
turobjekt som bör genomföras. Länsplanerna fastställs av regionerna 
efter samråd med respektive länsstyrelse. 

Såväl den nationella planen som länsplanerna innehåller både infra-
strukturprojekt som redan byggstartats och infrastrukturprojekt som 
ännu inte påbörjats. 

7.4.2 Trafikverkets prognoser för transportsektorns utveckling 

Trafikverket har genom förordningen (2010:185) med instruktion för 
Trafikverket i uppdrag att ta fram trafikprognoser. Detta görs genom 
s.k. basprognoser för samtliga trafikslag inom såväl person- som god-
stransportsektorn. Syftet med basprognoserna är bl.a. att bidra med 
en referensutveckling och lägga grunden för de nationella planerna 
och länsplanerna samt att ge underlag till samhällsekonomiska ana-
lyser av åtgärder som är av betydelse för transportsystemet.67 Trafik-
verket anger att syftet inte är att beskriva en önskvärd framtid eller 
t.ex. en ideal klimatpolitik.68 Om andra åtgärder används eller andra 
omvärldsfaktorer utvecklas annorlunda än vad Trafikverket antagit 
kan det innebära en annan utveckling av trafik- och transportarbetet 
jämfört med basprognosens resultat. 

Basprognoserna utgörs av tre olika scenarier med ett nuläges-
scenario för 2017, ett huvudscenario för 2040 samt ett ytterligare 

 
67 Trafikverket (2020c), s. 66. 
68 Trafikverket (2020g), s. 4. 
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scenario för 2065.69 Prognoserna bygger på antaganden för ett flertal 
faktorer som bränsleförbrukning och kostnader för fordon, utbudet 
och taxor inom kollektivtrafik samt demografiska faktorer och när-
ingslivsstruktur. Basprognoserna utgår normalt från beslutade förut-
sättningar, styrmedel och planer som har påverkan på infrastruktu-
ren. Hänsyn ska också tas till arbete hos andra statliga aktörer. 

Inför 2020-års basprognoser gjorde Trafikverket bedömningen 
att det klimatpolitiska ramverket skulle bli det starkast styrande poli-
tiska målet och att ramverket var att betrakta som beslutad politik. 
I det klimatpolitiska ramverket återfinns bl.a. målet om att växthus-
gasutsläppen från inrikes transporter, exklusive inrikes luftfart, ska 
minska med minst 70 procent senast till 2030 jämfört med 2010. 

I ett framtaget referensscenario visar Trafikverket att åtgärder i 
gällande infrastrukturplaner tillsammans med beslutade skatter och 
avgifter inte är tillräckliga för att minska trafikens klimatpåverkan i 
linje med målet. I 2020-års basprognoser har Trafikverket utgått från 
att också det s.k. januariavtalet70 ska genomföras och har inkluderat 
effekten av stärkt reduktionsplikt och skärpt bonus-malus71, som ut-
gör delar av januariavtalet.72 

De prognosmodeller som huvudsakligen används, Sampers och 
Samgods, är främst utvecklade för att göra detaljerade analyser av åt-
gärder i transportsystemet som effekten av nya vägar och järnvägar 
eller införande av nya styrmedel som t.ex. trängselskatt. Styrkorna 
med modellerna är att de kan hantera många olika indata och vari-
abler och ge resultat även för enskilda vägar och mindre områden.73 
Enligt Trafikverket är modellerna inte främst konstruerade för att 
göra prognoser om trafikens utveckling, men de är ändå användbara 
för att prognostisera aggregerad trafiktillväxt. 

Trafikens utveckling ser olika ut i olika delar av landet. Analyserna 
som görs med prognosverktyget Sampers utgår därför från följande 
sex regioner; Norra Norrland, Södra Norrland, Stockholm-Mälar-
dalen, Västra Sverige, Sydöstra Sverige samt Skåne. Utöver de sex regio-
nerna görs också en indelning i tre olika kommungrupper utifrån 

 
69 Trafikverket (2020g), s. 5. 
70 Januariavtalet, 11 januari 2019. 
71 Differentierad fordonsskatt med utgångspunkt i fordonets klimatprestanda. 
72 Trafikverket (2020c), s. 66. 
73 Trafikverket (2020g), s. 42. 
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Sveriges kommuner och regioners (SKR) indelning. De tre kommun-
grupperna är:74 

• Storstäder – kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 
200 000 i största tätorten. Uppfylls bara av Stockholm, Göteborg 
och Malmö. 

• Större städer – kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 
40 000 i tätorten. 

• Övriga – samtliga som inte ingår i ovanstående grupper. 

Förutom att ge geografiskt differentierad information om trafik-
utvecklingen sker också en beräkning av ärendefördelning per region 
och färdmedel mellan exempelvis arbetsresor, tjänsteresor och övriga 
resor. För bil- och kollektivtrafikresor beräknas ärendefördelningen 
variera mellan regionerna, medan den antas vara mer konstant för 
gång- och cykelresor.75 Enligt Trafikverket är Sampers sämre på att 
prognostisera utvecklingen för gång- och cykelresor och att även andra 
datakällor därför behövs som t.ex. resvaneundersökningar. 

Godstransporterna prognostiseras utifrån samma regionindelning 
som för persontransporterna och trafikarbetet för tunga lastbilar redo-
visas enligt de tre kommungrupperna. Godstransportarbetet för järn-
väg prognostiseras för åtta olika järnvägsbanor som Malmbanan, 
Södra Stambanan och Bergslagsbanan.76 

7.4.3 Åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen 

Regeringen beslutade i propositionen Planeringssystem för transport-
infrastruktur77 om ett förändrat system för planering av transport-
infrastruktur i Sverige. Den formella fysiska planeringen av vägar och 
järnvägar ska enligt propositionen föregås av förberedande studier 
där ett förutsättningslöst trafikslagsövergripande synsätt tillämpas 
vid överväganden om vilka åtgärder som behöver vidtas för att ut-
veckla transportsystemet. Åtgärdsförslagen ska analyseras och priori-
teras utifrån fyrstegsprincipen. 

 
74 Trafikverket (2020g), s. 13–14. 
75 Trafikverket (2020g), s. 18. 
76 Trafikverket (2020g), s. 25. 
77 Prop. 2011/12:118, Planeringssystem för transportinfrastruktur, s. 89. 
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Av propositionen framgår att det är först om den förberedande 
studien konkluderar att en väg- eller järnvägsbyggnadsåtgärd är den 
mest lämpliga åtgärden för att lösa ett problem i transportsystemet 
som den fysiska planeringen ska starta. Det går således enligt propo-
sitionen inte att inleda en meningsfull lagreglerad fysisk planerings-
process innan det är klarlagt dels att en åtgärd behöver vidtas, dels att 
den lämpligaste åtgärden är att bygga om eller bygga en ny väg eller 
järnväg.78 

Trafikverket kallar de förberedande studierna som ska föregå all 
fysisk planering av transportinfrastruktur för åtgärdsvalsstudier. Den 
bärande tanken med åtgärdsvalsstudier är att identifiera bästa sätt att 
lösa ett transportrelaterat problem utan att på förhand ha specificerat 
att lösningen ska finnas inom ett visst trafikslag eller innebära en viss 
typ av åtgärd. Ett transportrelaterat problem kan handla om exem-
pelvis framkomlighet, trafiksäkerhet eller påverkan på miljö och hälsa. 
Åtgärdsvalsstudier ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och 
kostnadseffektiva åtgärder. 

Alla formella planeringsprocesser vid Trafikverket ska föregås av 
en åtgärdsvalsstudie och genomförda åtgärdsvalsstudier ligger till 
grund för selektionsprocessen av vilka infrastrukturprojekt som prio-
riteras i den nationella planen för transportinfrastruktur och länspla-
nerna för regional transportinfrastruktur. 

Många olika aktörer och intressenter påverkar och påverkas av 
transportsystemet. Åtgärdsvalsstudier handlar om att tillämpa ett spe-
cificerat arbetssätt för att främja ett vidare synsätt och ett närmare 
samspel mellan intressenter vid problemlösning. Initiativtagare till en 
åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, en kommun, en region eller 
en annan aktör. 

Tillämpning av fyrstegsprincipen är själva kärnan i arbetssättet för 
åtgärdsvalsstudier. Fyrstegsprincipens steg utgörs av olika typer av åt-
gärder och dessa representerar olika infallsvinklar för hur ett trans-
portrelaterat problem kan lösas. 

Steg 1 handlar om åtgärder som kan påverka behovet av transporter 
och resor samt valet av transportsätt. Steg 2 fokuserar på åtgärder 
som kan leda till att befintlig infrastruktur utnyttjas mer effektivt. 
Steg 3 handlar om begränsade ombyggnationer av befintlig infrastruk-
tur medan steg 4 innebär nyinvesteringar i infrastruktur eller större 
ombyggnationer. 

 
78 Prop. 2011/12:118, s. 90. 
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Fyrstegsprincipen innebär att det är eftersträvansvärt att lösa trans-
portrelaterade problem med åtgärder som räknas till ett tidigt (lågt) 
steg framför åtgärder som räknas till ett sent (högt) steg. Generellt 
kan detta förväntas bidra till kostnadseffektivitet och lägre miljö-
påverkan. 

Gränsen mellan stegen är flytande och en åtgärd kan ibland klassi-
ficeras under fler än ett steg. Det har även påpekats att det egentligen 
är vad en åtgärd åstadkommer som är avgörande för hur en åtgärd 
bör klassificeras i det enskilda fallet.79 Nedan ges exempel på åtgärder 
som ofta kan klassificeras under respektive steg. 

Steg 1 

• Förändrade transportval och beteenden genom skatter, avgifter 
och subventioner (exempelvis trängselskatter, parkeringsavgifter 
och subventionering av kollektivtrafik). 

• Beteendepåverkan genom information, utbildning, kommunika-
tion, marknadsföring m.m. 

• Planering och lokalisering (exempelvis fysisk planering med beak-
tande av kollektivtrafikstråk eller stationsnära lägen samt lokali-
sering av verksamheter och bebyggelse så att behovet av biltrafik 
minimeras). 

• Reglering och lagstiftning (exempelvis anpassade hastighetsgränser 
och utbud av parkeringsplatser). 

Steg 2 

• Differentierade avgifter. 

• Drift och underhåll (exempelvis prioritering av gång- och cykel-
vägar och bättre beläggning på grusvägar). 

• Planering (exempelvis samordnade tågplaner och varuleveranser). 

• Prioritering (exempelvis separata kollektivtrafikkörfält och andra 
åtgärder för att öka kollektivtrafikens framkomlighet, prioriter-
ing av gång- och cykeltrafik samt vägvalsstyrning). 

 
79 Lund, Emma m.fl. (2021b), s. 9. 
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• Utbud (exempelvis ökat utbud av kollektivtrafik, samordning 
mellan trafikslag, tillgång till bilpooler och samåkningssystem samt 
cykeluthyrning). 

• Samordning av godstrafik. 

Steg 3 

• Åtgärder som i begränsad omfattning utvecklar befintlig infrastruk-
tur (exempelvis överfarter för gång och cykel, begränsade kapaci-
tetsökningar på gata eller väg, anläggande av pendlarparkeringar, 
hastighetsdämpande åtgärder, fler hållplatser och cykelparkering 
under tak). 

Steg 4 

• Åtgärder som innebär nybyggnation av infrastruktur eller större 
ombyggnationer (exempelvis nya vägar eller järnvägar, invester-
ingar i farleder eller hamnanläggningar för sjöfart, anläggande av 
trafikplatser, fler körfält eller dubbelspår och supercykelvägar). 

Flera studier och aktörer menar att det finns stora brister i hur 
Trafikverket arbetar med åtgärdsvalsstudier och tillämpar fyrstegs-
principen. I avsnitt 8.2.2 beskriver utredningen brister och begräns-
ningar med dagens arbetssätt samt presenterar förslag för att adressera 
dessa. 

7.4.4 Dagens stadsmiljöavtal 

Stadsmiljöavtal är ett nationellt styrmedel som innebär att kommu-
ner och regioner kan ansöka hos Trafikverket om stöd för åtgärder i 
städer som leder till  

1. ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, 
eller  

2. hållbara godstransportlösningar. 
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Stadsmiljöavtal regleras i förordningen (2015:579) om stöd för att 
främja hållbara stadsmiljöer. Som precisering av syftet anges i 1 § i 
förordningen att åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med 
låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö nås. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitets-
starka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik 
eller godstransporter. Stöd får dock enligt 6 § ges med högst 50 pro-
cent av kostnaderna för att genomföra åtgärden. 

Ett stadsmiljöavtal består av två delar. Grunden är mobilitets- och 
transportåtgärder för persontransporter och gods som en kommun 
eller region kan söka medfinansiering för. Sedan tillkommer också 
motprestationer från kommunen eller regionen i form av exempelvis 
kompletterande styrmedel, program och planer. Motprestationer ska 
bidra till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyg-
gande. 

Enligt Trafikverket ska en stadsmiljöansökan innehålla ett paket av 
åtgärder och motprestationer som tillsammans kan ge både kapacitets-
starka lösningar och synergieffekter. Som exempel nämner Trafik-
verket kollektivtrafikåtgärder som s.k. Bus Rapid Transit-system (trans-
portsystem med bussar som ska åstadkomma snabb kollektivtransport 
med hög framkomlighet och stor passagerarkapacitet per timme) eller 
cykelinvesteringar i kombination med motprestationer i form av bete-
endepåverkade insatser som sänkta parkeringstal.80 

Det svenska stadsmiljöavtalet har hämtat inspiration från de norska 
byväxtavtalen. Den svenska modellen skiljer sig dock från den norska 
genom att den svenska baseras på myndighetsbeslut och inte på avtal 
samt genom att inte vara inriktad på enbart de största städerna.81  

Stadsmiljöavtalen introducerades 2015 och under perioden 2015–
2018 var två miljarder kronor avsatta för åtgärder.82 För perioden 
2018–2029 finns en miljard kronor per år avsatta till stadsmiljöavtalen. 
Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska vara genom-
förda senast 2029. År 2022 görs en extra statlig satsning om 200 mil-
joner kronor på cykelåtgärder som kan sökas separat inom stads-

 
80 www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-10/dags-att-soka-stadsmiljoavtal--
for-hallbara-stader. 
81 Isaksson, Elias m.fl. (2019), s. 6. 
82 Larsson, Martin m.fl. (2021), s. 7. 
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miljöavtalen.83 År 2020 angav Trafikverket att 4,8 miljarder kronor 
beviljats genom stadsmiljöavtalen sedan starten 2015.84 

En utvärdering av stadmiljöavtalen har genomförts för perioden 
2015–2018 med syftet att beskriva effekter av åtgärder och motpre-
stationer. I de 33 avtal som följts upp visar resultatet på genomsnitt-
liga ökningar av kollektivtrafikresandet med 9 procent och för cykel-
trafiken med 6 procent, samtidigt som biltrafiken har minskat med 
drygt 5 procent där 24 av 33 kommuner rapporterat minskningar.85 
Om dessa förändringar är kausala effekter av stadsmiljöavtalen har 
dock inte påvisats. Utvärderingen visar också att de flesta motpresta-
tionerna hade blivit genomförda även utan stadsmiljöavtal, men att 
stadsmiljöavtal i vissa fall bidragit till att åtgärder prioriterats och att 
de blivit mer heltäckande. En majoritet av kommunerna som har del-
tagit i utvärderingen anser att stadsmiljöavtalen har lett till att de nu 
arbetar mer med åtgärder för hållbara transporter jämfört med innan. 
En slutsats från utvärderingen är att86 

Målen för stadsmiljöavtalen får anses uppnådda eftersom kommunerna 
på totalen rapporterade minskade biltrafikflöden […] och på flera ställen 
ökade cykeltrafikflöden. 

I utvärderingen konstateras dock att många åtgärder har varit begrän-
sade i storlek, vilket naturligt följer på grund av en begränsad försöks-
period. En möjlighet till utveckling som nämns för att öka de positiva 
effekterna är att ha ett pakettänkande eller att öka åtgärdernas storlek. 

Det finns också kommuner som inte söker stöd från stadsmiljö-
avtalen eftersom de saknar resurser för att söka och driva denna typ 
av projekt med nya arbetssätt. Detta framkommer i en rapport från 
SKR som menar att det inte främst är finansiering av åtgärder som 
saknas.87 Slutsatsen bekräftas i en bok88 från organisationen Gröna 
bilister. 

 
83 www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-10/dags-att-soka-stadsmiljoavtal--
for-hallbara-stader. 
84 www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-06/nastan-700-miljoner-kronor-i-
statligt-stod-till-kommuner-och-regioner-for-mer-hallbara-stadsmiljoer. 
85 Larsson, Martin m.fl. (2021), s. 7. 
86 Larsson, Martin m.fl. (2021), s. 8. 
87 Strömblad, Emma m.fl. (2018), s. 37. 
88 Holm, Fredrik (2019), s. 52. 
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Sverigeförhandlingens storstadsavtal 

På uppdrag av regeringen har det inom Sverigeförhandlingen för-
handlats fram s.k. storstadsavtal i Stockholm, Göteborg och Skåne. 
Förhandlingen har skett utanför den förordningsstyrda infrastruktur-
planeringen och resulterade i kollektivtrafikinvesteringar på totalt 
37 miljarder kronor med en statlig medfinansiering på 21 miljarder 
kronor.89 Medfinansieringen är uppdelad på 5,8 miljarder kronor som 
avsatts i nationell plan och i länsplaner, 7,5 miljarder från trängsel-
skatt 2020–2045 samt ytterligare 8,2 miljarder kronor.90 De reste-
rande 8,2 miljarder kronorna beräknas till huvuddelen falla ut efter 
redovisad planperiod 2018–2029, varför siffran 5,8 miljarder kronor 
fortsättningsvis kommer användas i jämförelsesyfte. 

Statens syfte med medfinansieringen av kollektivtrafikåtgärderna 
var att öka bostadsbyggnationen i kollektivtrafiknära lägen, öka möj-
ligheten att nå de transportpolitiska målen samt erhålla hög kost-
nadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta. 

7.4.5 Jämförelse med och erfarenheter från Norge och Finland 

De norska byväxtavtalen (Byveksavtalen) 

En viktig utgångspunkt i de norska byväxtavtalen är nollväxtmålet 
(nullvekstmålet) som infördes för att motverka framkomlighetspro-
blem till följd av trängsel i de större städerna och för att bidra till klimat-
målet.91 92 Underlagsanalyser som gjordes visade att en prognosbaserad 
tillväxt, med betydande ökning av biltrafiken, skulle innebära en inve-
steringskostnad på 290 miljarder norska kronor till 2030. Om tillväx-
ten däremot skulle baseras på en ökning av gång, cykel och kollektiv-
trafiken skulle investeringsbehovet halveras.93 Nollväxtmålet innebär 
att biltrafiken inom stadsområden inte ska öka. En ökning av resan-
det ska i stället ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Nollväxtmålet 
gäller såväl för förbränningsmotordrivna fordon som laddbara fordon. 
Däremot omfattas inte genomfartstrafik och godstransporter.94 

 
89 Riksrevisionen (2021), s. 10. 
90 SOU 2017:107, Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge, s. 204–207. 
91 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 27. 
92 Johansson, Håkan (2021), s. 4. 
93 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 27. 
94 Johansson, Håkan (2021), s. 4. 
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Byväxtavtalen är att betrakta som avsiktsförklaringar och inne-
håller förutom nollväxtmålet även inriktningar för samhällsplanering 
och markanvändning. För samhällsplaneringen är målet att utbyggnad 
ska ske i kollektivtrafiknära lägen för att främja gång, cykel och kol-
lektivtrafik.95 Byväxtavtal har hittills träffats med de största stadsregio-
nerna och det finns nu planer på att teckna avtal även med mindre 
stadsregioner. En viktig del av avtalen är mål- och resultatstyrningen 
och uppföljning sker på portföljnivå, vilket betyder att det är den 
sammantagna effekten av alla åtgärder på t.ex. trafikarbetet som är i 
fokus.96 

Staten bidrar med finansiering för gång-, cykel- och kollektiv-
trafikåtgärder. I stora kollektivtrafikprojekt i de fyra största stads-
regionerna är den statliga medfinansieringen 50 procent. Lokala väg-
avgifter (bompeng) används både för finansiering och som styr-
medel för att minska biltrafiken. Höjda vägavgifter har dock på vissa 
håll lett till protester hos allmänheten, vilket lett till att det statliga 
bidraget har ökat från 55 till 66 procent för de fyra största stads-
regionerna.97 Hälften av bidragshöjningen ska användas till att sänka 
vägavgifterna och andra hälften till förbättrad kollektivtrafik. Staten 
bidrar också till sänkta biljettpriser för kollektivtrafiken i samtliga 
tätorter eller stadsregioner som har tecknat avtal. 

Utvärdering av byväxtavtalen visar att avtalen är flexibla och har 
möjligheter att kunna koordinera transportplanering och markanvänd-
ning mellan deltagande parter. Ojämna maktförhållanden tas upp som 
ett problem, där staten genom Samferdeseldepartementet och Statens 
vegvesen får stort inflytande över arbetet.98 Ett annat problem som 
nämns är att alla infrastrukturinvesteringar inte drar åt samma håll, 
då utbyggnad av nya regionala och nationella vägar riskerar att bli ett 
problem för avtalade nollväxtmål. 
  

 
95 Berggren, Ulrik (2019), s. 14. 
96 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 27. 
97 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 27. 
98 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 28. 
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De finska avtalen för markanvändning, boende och trafik 
(MBT-avtalen) 

De finska MBT-avtalen ska bidra till målet om ett klimatneutralt 
Finland genom att99 

…inrikta markanvändningen så att den utsläppsfria trafiken ökar och att 
bostäder och verksamheter koncentreras till områden med god tillgäng-
lighet, där kollektivtrafiken är utgångspunkten. Områdena som skapas 
ska vara täta och energieffektiva. Kommunerna förbinder sig genom av-
talen att minska bostadsbristen, öka den efterfrågade produktionen av 
bostäder med rimliga boendekostnader och samtidigt påskynda byggan-
det med trä som material. 

Det långsiktiga syftet med avtalen är att uppnå en hållbar stadsutveck-
ling som främjar koldioxidneutrala samhällen och möter klimatutma-
ningen. Utpekade frågor är markanvändning, boende och trafik och 
avtalen är uppbyggda utifrån två till tre teman. För de aktuella MBT-
avtalen som löper 2020–2031 är teman:100 

• Hållbara och koldioxidsnåla samhällsstrukturer och trafiksystem 

• Boendets och livsmiljöns kvalitet 

• Regionens livskraft 

En precisering av vad detta innebär anger att markanvändningen 
genom avtalen ska styras genom att bostadsbyggandet lokaliseras till 
kollektivtrafiknära lägen för att förbättra förutsättningarna till en 
ökande andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Även en lång-
siktig utveckling av spårtrafiken ska främjas genom satsningar på 
attraktiva förbindelser i och mellan stadsregioner. I avtalen finns det 
sedan preciserade mål som del i en vision. I Helsingfors stadsregions 
MBT-avtal finns exempelvis följande mätbara mål:101 

• År 2030 bor minst 85 procent av regionens invånare i zoner för 
hållbart resande enligt MBT2019 (2018: 72 procent). 

• År 2030 företas 65 procent av resorna i Helsingforsregionen med 
hållbara transportsätt (2018: 57 procent). 

 
99 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 5. 
100 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 31. 
101 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 12. 
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Teman och visioner konkretiseras genom beskrivna utvecklingsvägar 
med konkreta åtgärder. Exempel på åtgärder inom temat samhälls-
strukturer och transportsystem är planering för spårväg, genomförande 
av stomlinjenät för busstrafik och finansiering av trafikledsnätverk 
för gång och cykel. I avtalen stöds också projekt som omfattar logi-
stik, trafiksäkerhet samt bullerdämpande åtgärder. 

Avtalen har ingen rättslig förankring utan bygger på frivilliga åtag-
anden. De utgår från nationella och regionala mål för flera olika om-
råden som markanvändning, boende, trafik och klimatavtal. Avtalen 
syftar till att stärka samarbetet mellan kommuner i stadsregionerna 
och samarbetet mellan regionerna och staten. Avtalsparter är kom-
muner, regionala närings-, trafik- och miljöcentraler, miljöministeriet, 
kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finans-
ministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
(ARA), Trafikledsverket samt Transport- och kommunikationsverket 
Traficom.102 Tidigare har avtalen omförhandlats i samband med reger-
ingsskifte, men målsättningen är nu att nya avtal ska gälla i 12 år. 

För nuvarande avtalsperiod har den finska regeringen avsatt 936 mil-
joner euro och över 750 miljoner euro av dessa ska främja hållbara 
transporter. Tillsammans med finansiering från kommunerna omfattar 
avtalen åtgärder på minst 1,4 miljarder euro. Huvuddelen av pengarna 
ska gå till spårtrafik, men satsningar på gång och cykel ingår också. 
Normalt är den statliga medfinansieringen 30 procent för spårvägs-
projekt och 50 procent för s.k. små kostnadseffektiva trafikprojekt.103 
Det finns även stöd för påverkansåtgärder och möjligheter att få 
finansiering för gång- och cykelåtgärder utan krav på motprestation. 

Utvärderingar visar på positiva resultat för att få inblandade par-
ter att dra åt samma håll.104 En intervjuperson från miljöministeriet 
uttrycker att de skapat ett bra samarbetsklimat och att alla parter sitter 
på samma sida av förhandlingsbordet. En utvärderingsrapport för 
avtalen mellan 2016–2019 menar också att MBT-avtalen har intensi-
fierat samarbetet både mellan kommuner och mellan kommuner och 
stat. Avtalen ska också ha lett till investeringar i infrastruktur och 
bostäder som annars hade skett senare eller inte alls. 

En utvärdering från miljöministeriet konstaterar att alla stads-
områden med MBT-avtal fortfarande är starkt bilberoende även om 

 
102 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 9. 
103 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 15. 
104 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 17. 
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ingående transportåtgärder har varit väl genomförda. På sikt verkar 
ändå målet, enligt den klimatpolitiska handlingsplanen om att bil-
trafiken på medellång sikt ska minska, kunna nås. Det beror på att 
trafikarbetet med personbil i gatunätet har minskat sedan 2015 med 
undantag för pandemiåret 2020.105 

En annan synpunkt på avtalsprocessen är att den upplevs som 
flexibel och obyråkratisk i och med att den inte är reglerad i lag. Bak-
sidan blir att det sker på bekostnad av legitimitet och demokratisk 
förankring, eftersom civilsamhället är utestängt. 

Jämförelse mellan länderna 

De svenska stadsmiljöavtalen utgår från medfinansiering av åtgärder 
som ökar andelen persontransporter med cykel och kollektivtrafik 
samt åtgärder för hållbara godstransportlösningar. Fokus är på att 
främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva insatser, vilket 
lett till ett fokus på större tätorter.106 Annan närliggande planering 
av väginfrastruktur kan ske utifrån förutsättningen att vägtrafiken 
förutsätts öka enligt Trafikverkets basprognos. De svenska avtalen 
omfattar som regel också bara en kommun eller region per ansökan. 

I Norge är det övergripande målet att nollväxtmålet för biltrafi-
ken ska klaras och alla åtgärder utvärderas som helhet mot målet. De 
norska avtalen tecknas mellan regioner, kommuner och staten, vilket 
innebär att samtliga aktörer förbinder sig att arbeta mot samma mål. 
De finska MBT-avtalen utgår från nationella, regionala och lokala mål. 
Specifika målsättningar och åtgärder skiljer sig mellan olika avtal och 
stadsregioner. Liksom i Norge omfattas ett större område med flera 
kommuner som samlas till en stadsregion. 

Budgetmässigt är de norska avtalen mest omfattande med cirka 
5,5 miljarder kronor per år. De finska MBT-avtalen har budget för 
transportåtgärder på cirka 1,9 miljarder kronor per år medan de svenska 
stadsmiljöavtalen, inklusive storstadsavtalen inom Sverigeförhand-
lingen, har en budget på 1,5 miljarder kronor per år om endast de 
investeringsmedel från staten på 5,8 miljarder kronor räknas in som 
inom Sverigeförhandlingen avsatts i nationell plan och från läns-
planer.107 

 
105 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 17. 
106 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 33. 
107 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 33. 
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En stor skillnad mellan länderna är upplägget av avtalen. I Finland 
och Norge är det en förhandling mellan olika parter på nationell, 
regional och lokal nivå där man i Norge utgår från nollväxtmålet 
medan man i Finland kan komma överens om vissa egna lokala mål. 
I Sverige är det i stället en ansökan där kommuners och regioners för-
slag bedöms av Trafikverket och godkänns eller avslås med ett myn-
dighetsbeslut.108 Trafikverket kan dock ge råd och tips till ansökande 
innan en formell ansökan skickas in, men någon förhandling är det 
inte fråga om.109 

 
108 Isaksson, Elias m.fl. (2019), s. 6. 
109 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 33. 
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8 Utredningens förslag – 
transporteffektivt samhälle 

8.1 Transportsystemets klimatomställning 
och ett transporteffektivt samhälle 

Utredningens bedömning: För att vara i linje med det långsiktiga 
klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 be-
höver transportsystemets omställning stå på tre ben: transport-
effektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel inklusive elektri-
fiering samt energieffektiva fordon och fartyg. En utveckling mot 
ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, 
lastbil och inrikes flyg minskar krävs för att omställningen ska 
ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt samt för att den 
ska vara robust mot förändrade omvärldsförutsättningar. 

Skäl för utredningens bedömning 

Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle är en viktig del i klimat-
omställningen av transportsystemet. Tillgången på hållbart produce-
rade förnybara drivmedel är begränsad och användningen av biodriv-
medel bör fokuseras till fordonstyper, transportslag och sektorer som 
har svårt att nå nollutsläpp på andra sätt. Åtgärder som bidrar till ett 
transporteffektivt samhälle gör det möjligt att nå klimatmålen sam-
tidigt som transportsektorns biodrivmedelsanvändning kan begrän-
sas till en hållbar nivå. 

Elektrifieringen av vägtrafiken har stor potential att minska växt-
husgasutsläppen från användningen av fordon, men dessa har fortfar-
ande en klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv som behöver relateras 
till klimatpåverkan från andra trafikslag och andra sätt att tillhanda-
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hålla tillgänglighet på ett resurs- och energieffektivt sätt. År 2030 
kommer fortfarande de flesta fordonen på vägarna att drivas av för-
bränningsmotorer. En ökad användning av laddbara fordon kommer 
kraftigt öka uttaget av vissa metaller och mineral, vilket ur resurs-
synpunkt gör det motiverat med en ökad satsning på ett transport-
effektivt samhälle där efterfrågan på fordon dämpas exempelvis genom 
fler delningstjänster och ökad användning av kollektivtrafik. 

Det kommer också att behövas åtgärder för ett transporteffektivt 
samhälle för att bidra till en större social hållbarhet för transport-
sektorns klimatomställning. Styrmedel kommer sannolikt också be-
höva differentieras och ett exempel är en kilometerskatt som kan 
ersätta dagens energiskatt på drivmedel och som kan differentieras 
utifrån geografi, t.ex. mellan glesbygd och tätare bebyggda områden, 
och fordonets miljö- och klimatprestanda.1 När kostnaderna för bil-
trafiken ökar till följd av styrmedelsskärpningar för att nå klimat-
målen kan satsningar på t.ex. kollektivtrafik och cykel ge legitimitet 
åt klimatåtgärder både i städer och på landsbygden. 

Ett transporteffektivt samhälle är betydelsefullt för att minska 
samhällets sårbarhet och öka dess resiliens i händelse av drivmedels-
brist, oväntade prisstegringar på drivmedel och liknande händelser, 
vilket inte minst aktualiserats under senare tid. 

I detta avsnitt beskrivs varför en utveckling mot ett transport-
effektivt samhälle krävs för att transportsektorns klimatomställning 
ska vara miljömässigt och socialt hållbar samt robust mot förändrade 
omvärldsförutsättningar. Avsnitt 8.2 handlar om hur transportplaner-
ingen kan förändras så att den i ökad utsträckning bidrar till ett trans-
porteffektivt samhälle och de transportpolitiska målen. Avsnitt 8.3 
innehåller förslag som innebär att villkorskrav ska ställas på tillstånds-
pliktiga verksamheter och i avsnitt 8.4 redogör utredningen för hur 
dagens stadsmiljöavtal kan utvecklas vad gäller omfattning och form. 
I avsnitt 8.5 föreslår utredningen att kommuner ska redogöra för hur 
handlingsalternativ påverkar transportefterfrågan och val av transport-
sätt samt förutsättningarna för effektivare användning av befintlig 
transportinfrastruktur vid miljöbedömningar av planer som medför 
betydande trafikflöden. Avslutningsvis handlar avsnitt 8.6 om hur 
länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen kan stärkas för att bidra 
till ett transporteffektivt samhälle och de transportpolitiska målen. 

 
1 Hennlock, Magnus m.fl. (2020), s. 3. 
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En utveckling mot ett transporteffektivt samhälle är av stor betydelse 
för transportsektorns klimatomställning 

I sin sammanfattning av samordningsuppdraget om omställning av 
transportsektorn till fossilfrihet som Energimyndigheten bedrev till-
sammans med Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket, Transport-
styrelsen och Boverket poängterar myndigheterna att omställningen 
kräver åtgärder inom områdena energieffektiva och fossilfria fordon, 
förnybara drivmedel och transporteffektivitet.2 I rapporten skriver 
myndigheterna att omställningen går åt rätt håll men att takten är för 
långsam. Myndigheterna menar att för få åtgärder genomförs, i syn-
nerhet inom området transporteffektivt samhälle. Även Klimatpoli-
tiska rådet anser att åtgärder inom transporteffektivitet är centralt 
för att klara transportsektorns klimatmål. I sin årsrapport skriver 
rådet:3 

Det är inte bara så att styrmedlen för effektivare transporter generellt sett 
är svaga. Förutom att planeringen av infrastrukturen ofta stimulerar bil-
ism är bilägande och bilkörning på flera sätt subventionerat av staten, 
vilket motverkar klimatmålen. 

I regeringens klimathandlingsplan poängteras vikten av ett transport-
effektivt samhälle där trafikarbetets utveckling nämns som en av de 
faktorer som har störst betydelse för hur utsläppen av växthusgaser 
från transportsektorn utvecklas.4 Regeringen anser att för att etapp-
målet för inrikes transporter och det övergripande klimatmålet ska 
kunna nås behöver Sverige bli ett mer transporteffektivt samhälle, där 
trafikarbetet kan minska utan att göra avkall på tillgängligheten. 

Trafikverket har presenterat scenarier för att nå klimatmålet för 
inrikes transporter 2030.5 I åtta kvantitativa scenarier beskrivs olika 
inriktningar med fokus på varierad användning av förnybara driv-
medel i kombination med olika nivåer på vägtrafikarbetet. Ett scenario 
visar att klimatmålet kan nås genom hög elektrifieringstakt, effek-
tivare fordon med förbränningsmotorer samt ökad användning av 
förnybara drivmedel med 30 terawattimmar (TWh). Trafikverkets slut-
sats är att om användningen av förnybara drivmedel ska bli väsentligt 
lägre än 30 TWh behöver vägtrafikens trafikarbete sannolikt begrän-
sas. Med en användning av förnybara drivmedel på 10–15 TWh och 

 
2 Energimyndigheten (2020b), s. 3. 
3 Klimatpolitiska rådet (2019), s. 71. 
4 Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan, s. 116. 
5 Trafikverket (2020e), s. 10. 
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hög elektrifieringsgrad är bedömningen att det behövs en trafik-
minskning för personbil på 20–30 procent jämfört med referenssce-
nariot.6 Trafikverket redovisar vidare scenarier för att minska bil-
trafiken genom enbart höjda drivmedelsskatter, men också genom 
kombinationer av åtgärder som förbättrade alternativ till bilresor, 
sänkta hastighetsgränser och högre parkeringsavgifter. 

Utfasningsutredningen (M 2019:04) ansåg att det behövs en global 
systemsyn för utfasningen av fossila bränslen i den svenska transport-
sektorn.7 Om omställningen bara skulle ha en nationell systemsyn 
kan det finnas gott om förnybara drivmedel för de svenska vägtrans-
porterna. Med ett globalt perspektiv behöver alla länder ställa om och 
då behöver de förnybara drivmedlen användas globalt inom sektorer 
som är svåra att elektrifiera, t.ex. flyget och sjöfarten. Enligt Utfas-
ningsutredningen pekar globala 1,5- och 2-gradersscenarier för EU 
på att transportsektorns omställning kräver omfattande elektrifier-
ing tillsammans med åtgärder för ökad transporteffektivitet.8 Den 
övergripande strategin för Sverige enligt Utfasningsutredningen bör 
därför vara att: 

• Elektrifiera så långt det går 

• Minska trafiken 

• Använd förnybara drivmedel där elektrifiering är svårt 

Även OECD pekar på betydelsen av att arbeta med åtgärder för ett 
transporteffektivt samhälle. I en rapport från 2021 betonas vikten av 
att arbeta med att stärka tillgängligheten uttryckt som en kombina-
tion av närhet och mobilitet som kontrast till det rådande paradig-
met med för snävt fokus på bara mobilitet.9 Enligt OECD leder ett 
fortsatt stort bilberoende till att trafikarbetet kommer att fortsätta 
att öka, vilket försvårar och försenar klimatomställningen. Ett för 
snävt mobilitetsfokus medverkar också, enligt OECD, till utglesning 
av samhällen och städer samt en minskad attraktivitet för gång, cykel 
och kollektivtrafik. 

Behovet av ökade insatser för ett mer transporteffektivt samhälle 
är extra tydligt i städer och detta gäller inte minst parkeringsåtgärder 

 
6 Trafikverket (2020e), s. 49. 
7 SOU 2021:48, I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040, s. 31. 
8 SOU 2021:48, s. 31. 
9 OECD (2021), s. 9. 
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som har potential att ha stor effekt. Exempelvis beräknas i en rapport 
driften av kommunal markparkering i Sverige subventioneras med 
över 3 miljarder kronor per år samtidigt som det är väl belagt att pris-
sättning och tillgång på parkering påverkar såväl bilanvändning som 
bilinnehav.10 

I en underlagsrapport11 till utredningen belyses betydelsen för 
Sveriges klimatmål 2030 och 2045 av åtgärder som syftar till att skapa 
ett mer transporteffektivt samhälle där det totala trafikarbetet och 
antalet bilar hålls nere. Resultatet är att ett mer transporteffektivt sam-
hälle kan innebära ett viktigt bidrag till möjligheterna att nå Sveriges 
klimatmål men att erhållna utsläppsminskningar varierar beroende på 
förutsättningarna. Om utfasningen av fossila drivmedel genom t.ex. 
elektrifiering går långsamt kommer en trafikarbetsminskning främst 
att medverka till att minska användningen av fossila drivmedel inom 
transportsektorn. Om däremot en snabb elektrifiering ger en snabb 
utfasning av transportsektorns fossilanvändning kan ett minskat trafik-
arbete medverka till att förnybara drivmedel kan frigöras från trans-
portsektorn och i stället ersätta fossila bränslen i andra sektorer. 

Biodrivmedel 

Både flytande och gasformiga förnybara drivmedel från svenskt skogs- 
och jordbruk skulle kunna täcka en del av det uppskattade behovet 
av biodrivmedel för vägtrafiken till 2030, men inte allt eftersom till-
gången till biobränsle är begränsad och det även behöver användas 
inom andra sektorer, vilket bl.a. lyfts fram av Utfasningsutredningen. 
En möjlighet är att användningen av biodrivmedel hålls nere genom 
insatser inom både energieffektiva fordon och transporteffektivt sam-
hälle enligt Trafikverkets scenarioanalys12. 

Om inte insatser görs för ett transporteffektivt samhälle ökar 
behovet av förnybara drivmedel jämfört med dagens användning.13 
Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för transportinfrastruk-
turen baseras på en betydande ökning av biodrivmedelsanvändningen 
med 70 volymprocent till 2030.14 

 
10 Fastighetsägarna m.fl. (2020), s. 4. 
11 Johnsson, Filip m.fl. (2022c), s. 3, 27 och 28. 
12 Trafikverket (2020e), s. 45. 
13 Trafikverket (2020e), s. 47–48. 
14 Trafikverket (2020c), s. 9. 
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Trafikverket utgår i inriktningsunderlaget från riksdagens mål om 
att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med minst 
70 procent senast 2030 jämfört med 2010, men förslaget utgår från 
ett scenario som till huvudsak baseras på biodrivmedel och energi-
effektiva fordon inklusive elektrifiering. Åtgärder för ett transport-
effektivt samhälle saknas. I stället räknar Trafikverket med att väg-
trafiken fortsätter att öka trots en dämpande effekt av höjda driv-
medelsskatter. Om inte användandet av förnybara drivmedel kan öka 
enligt förslaget är Trafikverkets analys att bränsleskatterna behöver 
höjas motsvarande ett drivmedelspris om drygt 50 kronor litern för 
att klara klimatmålet. 

I en rapport från initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05) har 
behov och önskemål från olika transportnäringar, energisektorer och 
industrinäringar jämkats samman. Syftet har varit att visa det samman-
lagda behovet i Sverige av bioenergi och bioråvara vid en klimatomställ-
ning när hänsyn har tagits till effektiviseringar och ny teknik. Enligt 
biostrategin skulle behovet av bioråvara öka med drygt 20 procent 
från dagens nivåer till cirka 193 TWh.15 Till stor del beror ökningen 
på det behov av mer förnybara drivmedel som Trafikverket utgår från 
i inriktningsunderlaget för infrastrukturplaneringen. Biostrategin har 
därmed inte räknat med att åtgärder inom transporteffektivt sam-
hälle kan minska behovet av förnybara drivmedel. Fossilfritt Sverige 
bedömer att importen av förnybara drivmedel 2030 kommer ligga 
kvar på samma nivåer som i dag med cirka 26 TWh bioråvara per år 
och att HVO16-diesel förväntas fortsätta att vara basen.17 Fossilfritt 
Sverige ser här en risk för att drivmedlens hållbarhetsprestanda för-
sämras med fortsatt högt importberoende samtidigt som efterfrågan 
ökar globalt. 

Riskbedömningen från Fossilfritt Sverige gällande en ökande efter-
frågan på biodrivmedel återkommer i en review-artikel om biodriv-
medels hållbarhet. Enligt artikeln finns det belägg för att vissa typer 
av biodrivmedel har lägre växthusgaspåverkan jämfört med fossila 
drivmedel om användningen inte leder till förändrad markanvändning. 
Markanvändningseffekter kan dock vara svåra att beräkna, vilket 
särskilt poängteras för indirekt förändrad markanvändning. Med in-
direkt förändrad markanvändning menas i detta fall att ökad produk-

 
15 Fossilfritt Sverige (2021a), s. 8. 
16 Hydrotreated vegetable oil. 
17 Fossilfritt Sverige (2021a), s. 49. 
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tion av råvara för biodrivmedel på ett ställe leder till att annan produk-
tion trängs undan och orsakar utsläpp från t.ex. skogs- eller jordbruks-
mark på ett annat ställe. I artikeln nämns också att biodrivmedels-
användning med lägre växthusgaspåverkan kan ske på bekostnad av 
försurning, övergödning, vattenanvändning och biologisk mångfald.18 

Som en ytterligare komplicerande faktor för bioenergins poten-
tial förs nu diskussion om skogens roll i klimatomställningen, där 
substitution av fossil energi ska vägas mot exempelvis kolinlagring 
och biologisk mångfald. Ett tydligt exempel på intressekonflikten är 
EU:s s.k. LULUCF-förordning19, vilken bl.a. definierar krav på kol-
inlagning i landskapet för medlemsstaterna. Enligt EU-kommissio-
nens förslag till översyn av förordningen20 skulle Sveriges kolinlag-
ring behöva öka med 7–10 miljoner ton jämfört med vad som varit 
fallet de senaste åren. Förslaget innebär att andelen skog som blir 
tillgänglig för träråvaror och biodrivmedel kan komma att minska. 

Konsekvenserna av Sveriges höga ambition på biodrivmedelsområ-
det börjar nu bli tydliga. Under inledningen av 2022 har drivmedels-
priserna i Sverige ökat markant till följd av bl.a. höjda världsmarknads-
priser på råolja, men också på grund av ökade krav på inblandning av 
biodrivmedel genom styrmedlet reduktionsplikten. De höjda driv-
medelspriserna har lett till protester bland allmänhet och hos företag 
och flera politiska partier har som resultat lagt fram förslag för att sänka 
ambitionsnivån inom reduktionsplikten.21 Utredningen anser att detta 
understryker vikten av att omställningen av transportsystemet behö-
ver stå på tre ben och att ett allt för stort fokus på biodrivmedel utan 
kompenserande åtgärder för ökad transporteffektivitet möter stora 
svårigheter vad gäller genomförbarhet, social hållbarhet och acceptans. 
En strategi för transportsystemets klimatomställning som primärt 
bygger på, eller av omvärldsutvecklingen får en tonvikt på, höjda driv-

 
18 Jeswani, H.K. m.fl. (2020), s. 1. 
19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 2018 om inbegri-
pande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvänd-
ning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring i 
förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU. 
20 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 
2018/841 vad gäller omfattning, förenkling av regler för efterlevnadskontroll, fastställande av 
medlemsstaternas mål för 2030 och åtaganden för att kollektivt uppnå klimatneutralitet 2035 
i sektorn för markanvändning, skogsbruk och jordbruk, och (EU) 2018/1999 vad gäller för-
bättrad övervakning, rapportering, uppföljning av framsteg och översyn, KOM(2021) 554 
final, 14 juli 2021. 
21 www.dn.se/sverige/branslechocken-darfor-pyr-missnojet-med-klimatpolitiken. 
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medelspriser är politiskt svårgenomförbar vilket understryker bety-
delsen av att verka för ett transporteffektivt samhälle. 

Elektrifieringsmöjligheter och utmaningar 

Försäljning av laddbara fordon, både helelektriska fordon och ladd-
hybridfordon, ökar och ökningen är störst inom personbilssegmentet. 
År 2021 har laddbara personbilars andel av nyregistrerade fordon upp-
gått till 45 procent, vilket är en tydlig ökning jämfört med 2020, när 
andelen var 32 procent.22 I sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft 
har bilindustrin tagit fram olika scenarier för hur snabbt elektrifieringen 
kan gå.23 Bedömningen som gjordes i färdplanen 2020 var att andelen 
laddbara personbilar av nybilsförsäljningen, antogs ligga någonstans 
mellan 50 och 90 procent 2030. En färdplan har också tagits fram för 
tunga lastbilar. I den antas nyregistreringen av tunga fordon i Sverige 
2030 vara mellan 30 och 50 procent.24 

Andelen körda kilometrar på elektrisk drift med personbilar kom-
mer dock vara lägre jämfört med registreringen av nya fordon bero-
ende på att den genomsnittliga livslängden på bilparken är 17 år. Det 
tar därför tid innan nybilsförsäljningen får genomslag på person-
bilsparkens sammansättning. Dessutom sker framdrivningen av ladd-
hybrider både med eldrift och med hjälp av förbränningsmotorn. 
Dagens officiella statistik över vägtrafikens utsläpp utgår från att ett 
laddhybridfordons körsträcka med eldrift uppgår till drygt 50 pro-
cent av den totala körsträckan.25 Det innebär att halva körsträckan 
hos laddhybridfordon fortfarande kommer vara baserad på en för-
bränningsmotor med delvis fossilbaserat drivmedel. 

IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett projekt26 undersökt effekterna 
på utsläpp och energianvändning vid en hög elektrifieringsgrad av 
fordonsflottan. Beräkningarna har utgått från Trafikverkets huvud-
scenario för att klara klimatmålet med fokus på biodrivmedel och 
elektrifiering. Därefter har en väsentligt högre elektrifieringstakt an-
tagits i nyregistreringen med runt 90 procent av personbilarna 2030 
och där 85 procents andel antas klaras redan 2025. Dessutom har ladd-

 
22 www.bilsweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-
2021/definitiva-nyregistreringar-under2021. 
23 Fossilfritt Sverige (2020a), s. 20. 
24 Fossilfritt Sverige (2020b), s. 5. 
25 Hult, Cecilia (2021), s. 11. 
26 Hult, Cecilia (2021). Svenska MiljöEmissionsData (SMED). 
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hybrider antagits köra 75 procent av körsträckan på el 2030. För 2030 
innebär det att över 40 procent av personbilars körsträcka antas vara 
eldriven och knappt 20 procent för lastbilarna. Resultatet är att beho-
vet av biodrivmedel sjunker från 29 TWh till 25 TWh, men behovet 
är egentligen lägre eftersom minskningen av växthusgasutsläpp en-
ligt det optimistiska elektrifieringsscenariot är 75 procent i stället för 
riksdagens mål om minst 70 procent. Ett annat resultat är att kväve-
oxidutsläppen från trafiken 2030 fortfarande kommer att vara för höga 
i förhållande till den nivå som anges i det nationella luftvårdsprogram-
met.27 28 Det beror bl.a. på att förbränning av biodrivmedel som HVO 
i praktiken ger motsvarande utsläpp av kväveoxider som fossila driv-
medel. 

I den officiella statistiken över transportsektorns växthusgasutsläpp 
redovisas utsläpp från fordonets framdrift medan utsläpp från t.ex. 
tillverkning och framställning av fordon, drivmedel och batterier in-
kluderas i andra sektorer. Även om elektrifieringen är lovande och har 
stor klimatpotential medför en ökad elbilsanvändning hållbarhets-
utmaningar beträffande både klimatpåverkan och resursanvändning. 

Faktorer som har inverkan på växthusgasutsläppen i ett livscykel-
perspektiv för ett elfordon är storleken på bil och batteri, utsläpp vid 
batteritillverkning samt vilken el som används under drift. I Sverige 
är dock elmixen i stort sett fossilfri. Beräkningar visar att produk-
tionen av elbilar ger cirka 50–100 procent högre klimatpåverkan än 
produktion av bilar med förbränningsmotorer, främst på grund av 
batterierna.29 För stora elbilar är klimatpåverkan från tillverkningen 
exklusive batteri i samma storleksordning som för tillverkningen av 
själva batteriet (figur 8.1). 
  

 
27 Hult, Cecilia (2021), s. 3. 
28 Nationellt luftvårdsprogram, M2019/00243/KI, 28 mars 2019, s. 3–4 och 11. 
29 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020), s. 23. 
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Figur 8.1 Klimatpåverkan från tillverkning av helelektrisk elbil 
och jämförbar bil med förbränningsmotor 

 
Klimatpåverkan från batteritillverkning med förnybar el anges med mörkblått fält. Vid produktion 
med fossildominerad el är klimatpåverkan från batteritillverkning summan av mörkblått fält 
och streckat fält. 

 
 
I figur 8.1 visas också skillnaden mellan att använda fossil el vid 
batteriproduktion motsvarande den produktion som sker i Kina jäm-
fört med att använda förnybar el. Elproduktionens betydelse för 
klimatpåverkan för ett genomsnittligt litiumjonbatteri till en person-
bil beror på att hälften av klimatpåverkan uppstår vid brytning och 
förädling medan resterande påverkan sker vid själva tillverkningen. 
Med detta livscykelperspektiv kan en svensk elbilsägare minska sin 
klimatpåverkan mellan 45 och 80 procent beroende på bilstorlek och 
batteri utgående från personbilar som körs 15 000 mil innan skrot-
ning.30 Klimatpåverkan från produktionen av laddbara fordon är dock 
inte ett skäl till att undvika en övergång till en elektrifierad fordons-
park. Det beror på att klimatpåverkan generellt är betydligt större 
för driftsfasen av en förbränningsmotordriven personbil tillsammans 
med utsläppen vid produktion och skrotning, jämfört med produk-
tion, drift och skrotning av en elbil. Ett beräkningsexempel visar att 

 
30 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020b), s. 16. 
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växthusgasutsläppen från tillverkningen av en elbil är kompenserade 
inom drygt två år för en normalbilist som kör cirka 1 200 mil per år 
och där en bensindriven personbil ersätts av en elbil.31 

I hållbarhetsutmaningen för övergång till eldrift ingår att hantera 
ett ökat behov av metaller som kobolt, mangan, nickel och litium. 
Dagens utvinning av vissa metaller är extra problematisk beträffande 
arbetsmiljö och sociala förhållanden, t.ex. för kobolt där en betydande 
del av nuvarande utvinning sker i Demokratiska republiken Kongo.32 
Det är i dag svårt att avgöra hur stor den förväntade exploaterings-
graden av metaller och resurser till el behöver vara för att täcka kom-
mande behov. Vilka metaller som behövs och i vilken utsträckning 
beror inte minst på teknikutvecklingen. Internationella Energirådet, 
International Energy Agency (IEA) har gjort en bedömning av beho-
vet av fyra viktiga metaller för elfordonsbatterier till 2030 om antalet 
elfordon utvecklas enligt hittills fattade beslut och antagna målsätt-
ningar. Rådets beräkningar visar att behovet av kobolt och litium en-
bart till fordonsbatterier är större än dagens globala användning till 
samtliga andra användningsområden.33 En viktig fråga kommer därför 
att vara att säkerställa en hög grad av återvinning av metaller, men 
eftersom fullständig återvinning aldrig är möjlig kommer krav på åter-
vinning att behöva kompletteras med ett effektivt resursutnyttjande. 

I skedet där tidigare sparsamt använda metaller behövs i stora 
mängder i bl.a. elfordon är det också nödvändigt med utvinning av 
primära resurser. För en elektrifierad transportsektor är det även ur 
resurssynpunkt motiverat med en ökad satsning på ett transporteffek-
tivt samhälle där efterfrågan på fordon dämpas exempelvis genom 
fler delningstjänster och ökad användning av kollektivtrafik.34 

Potential för transporteffektivt samhälle 

Potentialen av åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser inom 
transporteffektivt samhälle är omdiskuterad. I inriktningsunderlaget 
till den nationella planen från 2020 anger Trafikverket att potentia-
len är begränsad och att förbättrade alternativ till biltrafik som sats-
ningar på järnväg, kollektivtrafik, cykel och gång ofta är motiverade 

 
31 Dahllöf, Lisbeth m.fl. (2022), s. 52. 
32 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020b), s. 21. 
33 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020b), s. 19. 
34 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020b), s. 19. 
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utifrån åtgärdernas direkta nyttor som ökad tillgänglighet, men att 
klimatnyttan är blygsam.35 Som exempel nämns en kraftig expansion 
av landets kollektivtrafik både i form av ökade investeringar och drifts-
kostnader, men som ändå bara skulle minska vägtrafikens utsläpp 
med mindre än 1 procent. 

I Trafikverkets klimatscenarier presenteras olika vägar att nå kli-
matmålet med olika stor användning av biodrivmedel. Framtagna sce-
narier bygger dock inte på någon detaljerad analys av de åtgärder för 
transporteffektivitet som ingår utan är en metod för att åskådliggöra 
behov av styrmedel. I ett scenario antas åtgärder för transporteffek-
tivitet som förbättrade alternativ och effektivare användning kombi-
neras med höjda bränsleskatter och införande av kilometerskatt för 
person- och lastbilar med målet att begränsa biodrivmedelsanvänd-
ningen till 20 TWh.36 Scenariot bygger på att åtgärder för ökad trans-
porteffektivitet kan minska persontrafikarbetet med 10 procent och 
med 5 procent för trafikarbetet med lastbil. Resultatet visar att det 
inte behövs lika höga bränsleskatter för att nå klimatmålet i ett så-
dant scenario jämfört med det scenario som enbart förlitar sig till 
ekonomiska styrmedel. 

I ett annat scenario antas att långtgående åtgärder genomförs för 
ett mer transporteffektivt samhälle i kombination med höjda bränsle-
skatter och kilometerskatter för person- och lastbilstrafiken.37 Ut-
gångspunkten är att begränsa biodrivmedelsanvändningen till under 
13 TWh för vägtrafiken. Till följd av åtgärderna för ökad transport-
effektivitet antas i scenariot ett minskat trafikarbete med lätta for-
don med 18 procent och med 12 procent för lastbilstrafik. Trafik-
verket påpekar också att en kraftig minskning av vägtrafiken inte kan 
åstadkommas enbart med åtgärder i städer beroende på att deras andel 
av trafikarbetet är mindre än hälften av det totala biltrafikarbetet.38 

I en studie av IVL görs en analys av åtgärder för en hållbar trans-
portsektor.39 Inom området transporteffektivt samhälle har poten-
tialen för att minska resor med bil och transporter med lastbil till 
2030 uppskattats för nio områden. Effekterna av respektive åtgärd 
är uppskattad med antagandet att respektive åtgärd genomförs utan 
att de andra gör det. Hur de samverkar med varandra är alltså inte 

 
35 Trafikverket (2020c), s. 58. 
36 Trafikverket (2020b), s. 35. 
37 Trafikverket (2020b), s. 37. 
38 Trafikverket (2020e), s. 11. 
39 Persson, Martin m.fl. (2019), s. 19–20. 
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utrett och den sammanlagda effekten av att införa flera av åtgärderna 
samtidigt skulle kunna bli både högre och lägre än summan av de 
enskilda effekterna. Sedan studien gjorts har också vissa förutsättningar 
förändrats. T.ex. har pandemin gjort att potentialen för resfria möten 
och distansarbete ökat, vilket beskrivs längre fram i detta avsnitt. 

• Resfria möten, distansarbete och distansutbildning beräknas kunna 
minska biltrafikarbetet med 5 procent. 

• Transporteffektiv stadsplanering uppges kunna minska det totala 
biltrafikarbetet med 2 procent och flytta 3 procent av bilresorna 
till kollektivtrafik, gång och cykel. 

• Bilpooler, biluthyrning och bildelning kan ge 3 procents minsk-
ning av det totala resandet och flytta 2 procent av biltrafikarbetet 
till andra färdmedel. 

• Parkeringsutbud och parkeringsavgifter har en stor påverkan på 
färdmedelsval och potentialen uppges vara upp till 8 procent av 
biltrafikarbetet som kan flyttas till andra färdmedel. 

• Beteendepåverkande åtgärder anges kunna flytta 3 procent av bil-
trafikarbetet till andra färdmedel. 

• Sänkning av skyltad hastighet anges ha en potential att minska bil-
trafikarbetet med 2 procent genom flytt till cykel, kollektivtrafik 
och långväga tågresor. 

• Ökade satsningar på kollektivtrafik bedöms kunna minska bil-
trafikarbetet med 6 procent. 

• Satsningar på gång, cykel och lätta fordon bedöms ha effekt, men 
ingen siffra anges. 

• Åtgärder för överföring av gods från lastbil till järnväg, sjöfart 
och effektiva citylogistiklösningar bedöms kunna minska trafik-
arbetet med lastbil med upp till 7 procent. 

Exempel på studier och resultat av åtgärder för ökad transporteffektivitet 

Resultat från forskningsstudier pekar på vikten av ett brett perspek-
tiv för att bedöma effekter och potential av åtgärder inom trans-
porteffektivt samhälle. Speciellt nämns potentialen till biltrafikmins-
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kade effekter av kombinerade åtgärder, dvs. när efterfrågedämpande 
styrmedel för bil och lastbil som skattehöjningar och förbud kom-
bineras med utbudshöjande åtgärder för alternativen som distans-
arbete, cykel, kollektivtrafik och tåg. 

En analys40 av trafikåtgärder och resmönster har gjorts av Buehler 
m.fl. i München, Hamburg, Berlin, Wien och Zürich, dvs. de största 
städerna i Tyskland, Österrike och Schweiz. Resultatet är att samtliga 
städer har minskat biltrafikens andel av resandet signifikant. Nyck-
eln till framgång har enligt Buehler m.fl. varit koordinerade åtgärder 
inom trafik- och stadsplanering som förstärker varandra. Åtgärderna 
har varit inriktade på att göra bilanvändandet långsammare, dyrare 
och mindre attraktivt samtidigt som säkerhet, bekvämlighet och möj-
lighet till att gå, cykla och åka kollektivt har förbättrats. Förändring-
arna har skett i städer där invånarna har en hög medelinkomst och 
höga förväntningar på kvalitet på erbjudna transporttjänster. 

Marsden m.fl. tar i en artikel41 upp möjligheterna till större föränd-
ringar i resbeteende som följd av disruptiva händelser. En av teserna 
är att möjligheterna till förändring är större än vad som framgår av 
dagens relativt statiska modeller och deterministiska prognoser. 

Vad som är disruptiva händelser kan variera. Ett exempel på dis-
ruptiv teknik kan gälla introduktionen av elassisterade cyklar. I en 
studie har resbeteendet av 98 slumpmässigt utvalda svenska elcykel-
användare studerats. Målsättningen var att se vilka substitutionseffek-
ter som fanns, dvs. om elcyklingen ersatte andra resor. Resultatet visar 
att elcykelanvändarna i genomsnitt ökade sitt cyklande med en resa 
och 6,5 kilometer per dag.42 Det mest intressanta var dock att ökningen 
skedde på bekostnad av bilen, där användarna minskade sitt bilresande 
med i genomsnitt en resa och 14 kilometer per person och dag. Den 
minskade körsträckan med bil motsvarar 37 procent av användarnas 
dagliga bilanvändning. 

Skärpt parkeringspolitik behöver samspela med en väl fungerande 
kollektivtrafik och andra mobilitetstjänster som bilpooler. Tillgång 
och prissättning på parkering påverkar såväl resval som bilinnehav.43 
Begränsning av tillgängligheten till parkeringsplatser minskade bil-
innehavet med upp till 15 procent i Norge.44 Även i Göteborg har en 

 
40 Buehler, R. m.fl. (2016), s. 4–28. 
41 Marsden, G. m.fl. (2020), s. 89–101. 
42 Söderbergh, Alfred m.fl. (2021), s. 1. 
43 Christiansen, Petter m.fl. (2015), s. 4. 
44 Christiansen, Petter m.fl. (2015), s. 62. 
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studie från 2020 påvisat ett samband mellan parkeringstal och bil-
innehav.45 Bilinnehavet påverkar i sin tur flera faktorer som antal resor 
med bil, ytbehov för parkering och byggkostnader för nya bostäder. 

När sänkta eller flexibla parkeringstal är en relativt väletablerad 
arbetsmetodik hos svenska kommuner för att påverka resvanor och 
bilinnehav är det därför väsentligt att studera vad som krävs för att 
kunna arbeta framgångsrikt med frågan. I en forskningsstudie46 har 
effekten av sänkta parkeringstal studerats för 16 bostads- och ny-
byggnadsprojekt i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz. Slut-
satsen är att invånarna i de studerade projekten har en högre andel 
hållbart resande jämfört med närliggande områden. Projekten har alla 
haft ett lägre parkeringstal än omgivande områden och har känne-
tecknats av bra förutsättningar för hållbar mobilitet som god kollek-
tivtrafik, centrala lokaliseringar samt god tillgång till service. För att 
minska bilberoendet kombinerar många av projekten låga parkerings-
tal med mobilitetstjänster som bilpooler. 

Resultaten pekar på att en kombination av åtgärder som sänkt 
parkeringstal, god kollektivtrafik och tillgång till bilpooler ger möj-
ligheter för kommuner att minska bilinnehavet i främst medelstora 
till större svenska städer och därmed arbeta i riktning mot ett trans-
porteffektivt samhälle. 

I den belgiska staden Gent med 260 000 invånare har det genom-
förts ett flertal åtgärder som visar potentialen med kombinerade åt-
gärder i stadsmiljö i större skala. Huvudsakliga åtgärder som genom-
förts är 

• införande av sex zoner i centrala staden för att förhindra genom-
fartstrafik med personbil och lastbil, 

• utökat område med 30 km/h som bashastighet innanför stadens 
ringväg, 

• skärpt parkeringsreglering med högre avgifter centralt, fler infarts-
parkeringar och styrning bort från gatuparkering, 

• högre prioritet och förstärkt kollektivtrafik med sänkta restider 
på viktiga busslinjer, 

• förstärkt och utökat nätverk av cykelbanor samt fokus på kvalitativ 
cykelparkering, 

 
45 Fastighetsägarna m.fl. (2020), s. 28. 
46 Sprei, Frances m.fl. (2020), s. 12. 
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• utökning av bilfritt område i centrala Gent och allmän gaturums-
prioritering av stadsliv och gående. 

Resultatet är en betydande minskning av biltrafiken, både som mark-
nadsandel mätt i resor men också i absoluta tal för vissa områden. 
Biltrafikens marknadsandel har mellan 2015 och 2018 minskat från 
45 till 38 procent samtidigt som biltrafik med start eller målpunkt i 
staden har minskat med 17 procent under högtrafik.47 Samtidigt har 
resande med cykel och kollektivtrafik ökat. 

Vikten av att sätta ihop policypaket tas också upp i en artikel där 
resultat från införandet av tre större projekt eller paket analyseras. 
De projekt som studerats är trängselskatten i London och Stockholm 
samt införandet av en miljödifferentierad kilometerskatt för tunga 
lastbilar i Schweiz. Det som lyfts fram som avgörande faktorer för 
framgång med projekten är kombination av morot och piska samt en 
tydlighet om hur intäkterna från de olika avgifterna och skatterna 
skulle användas.48 

Även på landsbygden finns potential till minskad bilanvändning, 
även om den kan vara svårare att realisera. I ett projekt har potentia-
len för en mer hållbar arbets- och skolpendling undersökts i Västra 
Götaland med resultatet att 37 procent av den arbetande befolkningen 
kan nå sitt arbete inom 30 minuter genom cykling.49 Potentialen är 
beräknad utgående från alla invånare i Västra Götaland, såväl boende 
och verksamma på landsbygd som i städer och tätorter. Resultatet 
stämmer väl överens med uppgifter som redovisas av Trafikanalys 
och som visar att reslängder inte behöver vara mycket längre i lands-
bygdskommuner jämfört med resor i storstadskommuner.50 

Inom godstrafikområdet finns också exempel som visar att det finns 
potential att ersätta lastbilstransporter med mindre energikrävande 
och klimatbelastande transportsätt som tåg. Göteborgs hamn har med 
hjälp av olika aktörer etablerat ett tågpendelsystem till och från 
hamnen under namnet Railport Scandinavia. Göteborgs hamn knyts 
ihop med ett 20-tal inlandsterminaler i Sverige och Norge, vilka trafi-
keras med regelbundna tågavgångar till och från hamnen. På termi-
nalerna erbjuds tjänster som lagring och tull som inte behöver ske i 

 
47 IVA Mobilitetsbedrijf i.s.m. (2019), s. 39 och 73. 
48 Hedegard Sørensen, Claus m.fl. (2013), s. 8. 
49 www.vgregion.se/kollektivtrafik/hallbart-resande-vast/potentialstudie-for-gang-och-
cykling. 
50 Trafikanalys (2018b), s. 69. 
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Göteborg. Konceptet omfattar containertransporter, men också trailer-
transport och styckegods ingår. Överflyttningen av gods från lastbil 
till tåg har varit speciellt framgångsrik för containertrafiken och mer 
än 60 procent av hanterade containrar i hamnen går via tågsystemet.51 
Detta motsvarar enligt gjord miljöutvärdering en minskning av kol-
dioxidutsläppen med drygt 50 000 ton per år. Flera av terminalerna 
som Falköping, Nässjö och Åmål ligger dessutom på ett avstånd 
mellan cirka 10–20 mil från Göteborg, vilket visar att även kortare 
tågtransporter kan konkurra med lastbilen om de uppfyller vad som 
behövs av t.ex. servicegrad och tillförlitlighet. 

Åtgärder och potential för att främja intermodala järnvägstranspor-
ter har undersökts av Trafikverket.52 I en redovisning av ett regerings-
uppdrag nämns bl.a. teknikutveckling och förmedling av kunskap och 
information till varuägare och logistikoperatörer som viktiga delar. 
Trafikverket bedömer att det finns en stor marknadspotential för 
intermodala järnvägstransporter. På kort sikt skulle en ökning med 
8 miljarder tonkilometer vara möjligt, vilket motsvarar en ökning med 
38 procent, samtidigt som lastbilstrafikens transportarbete minskar 
med 6 miljarder tonkilometer. Längre fram i tiden, med längre, tyngre 
och bredare lastbärare för järnvägen kan marknaden växa ytterligare. 
Marknadspotentialen bedöms då öka med ytterligare 6 miljarder ton-
kilometer, varav 60 procent flyttas över från vägtransporter och 40 pro-
cent från sjötransporter. Den sammanlagda överflyttningspotentialen 
av gods från väg och sjö till järnväg på kort och längre sikt, skulle 
innebära en minskning av godstransportsektorns koldioxidutsläpp 
med 15–20 procent.53 

Godsdistribution i städer är ett annat område där det finns poten-
tial att ersätta godstransporter som genomförs med personbil och 
lastbil med godscyklar. I en rapport från Statens väg- och transport-
forskningsinstitut, VTI, återges bedömningar från olika studier och 
enligt en uppskattning kan upp till 10 procent av antalet godstrans-
porter under 2 kilometer genomföras med elektriska godscyklar.54 
En annan studie uppskattar att godscyklar kan användas för mellan 
25–51 procent av dagens godssändningar.55 

 
51 Göteborgs hamn (2021), s. 3. 
52 Trafikverket (2021c), s. 3–4. 
53 Trafikverket (2021c), s. 6. 
54 Arvidsson, Niklas (2020), s. 24. 
55 Arvidsson, Niklas (2020), s. 18. 
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En potentiell möjlighet att minska trafikarbetet med personbil är 
ökad användning av informationsteknik (IT) och digitala hjälpmedel 
i kombination med ändrade regler, incitament och policies för både 
arbets- och tjänsteresor. På grund av pandemin har många arbets-
givare erbjudit anställda möjlighet att arbeta hemifrån både i Sverige 
och i andra länder. Det har medfört att utrustning och teknik för 
många har blivit bättre anpassade för hemarbete. Även arbetsgivarna 
har fått se över policyer och regler för hem- och distansarbete. Enligt 
en rapport från Transportstyrelsen finns det anledning att tro att 
arbetsgivare efter pandemin har intresse av att fortsätta med att under-
lätta för och tillåta hemarbete i någon form.56 Företag och arbetsgiv-
are kan också se fördelar med och möjligheter att i pandemins spår 
minska antalet tjänsteresor och fysiska möten. Liknande resultat finns 
i en studie där arbetsgivarrepresentanter och anställda från 10 myn-
digheter, universitet och företag har tillfrågats om resvanor och distans-
arbete efter pandemin.57 De tillfrågade tror då på en kraftig ökning 
av distansarbetet med i snitt 2,2 dagars arbete på distans per vecka. 
Inom arbetet för REMM – resfria/digitala möten i myndigheter som 
drivs av Trafikverket fick deltagande myndigheter i slutet av 2021 
nya direktiv i sina regleringsbrev.58 I direktiven står bl.a. att: 

Myndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de 
erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp 
från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad myndigheten 
kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till 
fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt 
som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra för-
utsättningar beaktas. 

Det finns därför skäl att tro att behovet av arbetsresor med såväl bil, 
kollektivtrafik och cykel kan komma att minska framöver. En kom-
bination av förbättrade möjligheter och regler för hemarbete tillsam-
mans med miljöstyrande resepolicyer har också förutsättningar att 
ge större effekter.59 Exempelvis kan arbetsgivare minska möjligheten 
att använda egen bil i tjänsten och i stället erbjuda bilpoolsbil eller 
tjänstebil, dvs. fordon som bara ska användas i tjänsten, vilket kan få 
flera effekter. Dels kan trafikarbetet med bil minska som en följd av 

 
56 Transportstyrelsen (2021), s. 30. 
57 Arnfalk, Peter m.fl. (2021), s. 7. 
58 www.remm.se/2021/12/21/minskade-utslapp-fran-tjansteresor-och-deltagande-i-remm-i-
regleringsbreven-for-2022. 
59 Hult, Cecilia m.fl. (2019), s. 22. 
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att bilpoolsanvändare minskar sitt bilkörande jämfört med tillgång 
till egen bil, dels försvinner ett hinder att byta bil mot andra färdsätt 
till arbetet när den egna bilen inte längre ska vara en del av arbetet. 

Klimatpåverkan från transportinfrastruktur 

Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle är viktiga för klimat-
omställningen av flera skäl, vilket bl.a. påtalats av Utfasningsutred-
ningen. Ett av dessa skäl är minskad klimatbelastning från byggande 
av ny infrastruktur. Byggande, drift och underhåll av väg står i dag 
för cirka 7 procent av de växthusgasutsläpp vägtrafiken ger upphov 
till. Utsläppen från fordon i trafik står för cirka 78 procent medan till-
verkning, underhåll och skrotning av fordon står för cirka 15 procent.60 

Med en ökande andel elfordon kommer utsläppen från använd-
ande av fordonen att minska samtidigt som utsläppen från främst 
tillverkningen av fordonen ökar. Klimatpåverkan från Sveriges trans-
portinfrastruktur, inkluderat byggande, drift och underhåll, uppgår 
till cirka 3 miljoner ton växthusgaser per år med fördelningen 1,9 mil-
joner ton för vägar, 0,7 miljoner ton för järnvägar och resterande del 
för hamnar och flygplatser.61 Byggande av ny statlig transportinfra-
struktur inklusive reinvesteringar beräknas ge en klimatpåverkan med 
1 miljon ton per år. Största klimatpåverkande poster i byggandet ut-
görs av betong med cirka 45 procent, drivmedel med 25 procent och 
stål med 20 procent.62 Ett ökat genomslag för åtgärder som bidrar till 
en ökad transporteffektivitet kan minska behovet av transporter, vilket 
i sin tur kan minska behovet av byggande av ny transportinfrastruk-
tur både på väg- och järnvägssidan och därmed bidra till minskade 
klimatutsläpp. Den infrastruktur som ska byggas behöver i sin tur 
bidra till omställningen mot ett mer transporteffektivt samhälle. 
  

 
60 Trafikverket (2020d), s. 72. 
61 Trafikverket (2020d), s. 72. 
62 Trafikverket (2020d), s. 73. 
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Rättvisa, acceptans och hållbar omställning 

Ett annan aspekt är att åtgärder för ett transporteffektivt samhälle 
kan bidra till en större social hållbarhet av transportsektorns klimat-
omställning. I en forskningsstudie dras slutsatsen att det kommer 
att vara svårt att nå klimatmålet för transportsektorn utan negativa 
effekter för vissa grupper som t.ex. boende på landsbygd.63 För att 
förhindra att omställningen försvåras och fördröjs när grupper kom-
mer att uppfatta sig som förlorare i en omställning kan det behövas 
differentierade och kompensatoriska styrmedel. Målet är att få sam-
syn och acceptans för styrmedel och åtgärder. Framför allt bör be-
hovet av att inte bara möjliggöra fossilfria transporter i sig utan att 
också tillhandahålla ett utbud av transportmöjligheter som bidrar till 
att människor kan lösa sina vardagsproblem lyftas fram. Det innebär 
att åtgärder för att möjliggöra ett mer transporteffektivt samhälle 
bör vara inriktade mot såväl städer som landsbygd. I städer finns den 
största potentialen till förändrat resande medan åtgärder på lands-
bygden är viktiga även ur ett legitimitets- och acceptansperspektiv. 

En differentierad vägskatt är ett exempel på ett nytt styrmedel 
som har studerats i ett forskningsprojekt.64 I studien ges förslag och 
principer om hur en ny beskattning av vägtrafiken kan se ut baserad 
på en geografiskt differentierad vägskatt som gör det relativt sett 
dyrare att köra i stadstrafik jämfört med på landsbygd. En av svag-
heterna med dagens beskattning som lyfts fram är brist på acceptans 
för höga drivmedelsskatter som finns hos vissa grupper i samhället. 
En ny vägskatt som tar hänsyn till att de samhällsekonomiska kost-
naderna för t.ex. luftföroreningar och trängsel är mindre för bilkör-
ning på landsbygd jämfört med i städer kan på så sätt underlätta om-
ställningen och acceptansen för höjda transportkostnader i allmänhet. 

Trafikverket har, som framgår av inledningen av detta avsnitt, i 
olika scenarier visat hur klimatmålet för transportsektorn kan klaras.65 
Ett scenario bygger på kraftig ökad användning av biodrivmedel i kom-
bination med elektrifiering. I ett annat scenario höjs drivmedsskat-
terna kraftigt för att minska behovet av biodrivmedel och i ett tredje 
scenario kombineras åtgärder för ett transporteffektivt samhälle med 
biodrivmedel och elektrifiering, s.k. energieffektiva fordon. En studie66 

 
63 Winslott Hiseilus, Lena m.fl. (2020), s. 4. 
64 Hennlock, Magnus m.fl. (2020), s. 3. 
65 Trafikverket (2020e), s. 45. 
66 Norman, Thomas m.fl. (2021), s. 3. 
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av hållbarheten av de olika scenarierna pekar på att scenariot med en 
kombination av biodrivmedel, elektrifiering och transporteffektivt 
samhälle är det som är mest socialt och miljömässigt hållbart. I ett 
sådant scenario bör enligt studien styrmedel för att minska biltrafiken 
i större utsträckning riktas mot stadstrafik i kombination med åtgär-
der som effektiviserar och förstärker alternativ till personbilsresor 
och lastbilstransporter. Att kraftigt öka användningen av biodriv-
medel, med ett ökat uttag av bioråvara, kommer däremot att leda till 
att de sannolikt inte kommer att vara miljömässigt hållbara på grund 
av negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Studien pekar dock 
också på att den sociala hållbarheten kan bli lidande när en ökad andel 
biodrivmedel till följd av reduktionsplikten riskerar att leda till högre 
drivmedelspriser. Att minska på trafiken genom höga skatter som 
håller nere behovet av biodrivmedel anses vara ekologiskt men inte 
socialt hållbart. 

Frågan om acceptans för klimatställningen tas upp i en studie67 
från K2. En av slutsatserna är att kollektivtrafikens roll i en omställ-
ning inte bara är att öka antalet kollektivtrafikresenärer genom direkt 
byte av färdmedel utan också att göra beslut om omställningen möj-
liga att fatta. När kostnaderna för biltrafiken ökar kan satsningar på 
kollektivtrafik ge legitimitet åt klimatåtgärder både i städer och på 
landsbygden. 

8.2 Transportplanering för ett transporteffektivt 
samhälle 

Utredningens förslag 

1. Den nationella planen och länsplanerna ska bidra till, och Trafik-
verket verka för, ett transporteffektivt samhälle 

Det ska införas ett tillägg i 1 § förordningen (2009:236) om en 
nationell plan för transportinfrastruktur som anger att den natio-
nella planen ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås 
och, i samma syfte bidra till och passa in i ett transporteffektivt 
samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar. 

 
67 Winslott Hiselius, Lena (2021), s. 21. 
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Ett tillägg ska även införas i 1 § förordningen (1997:263) om 
länsplaner för regional transportinfrastruktur som anger att läns-
planen ska, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra 
till och passa in i ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet 
med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar i syfte att bidra till 
att de transportpolitiska målen uppnås. 

Enligt förslagen är således strävan mot ett transporteffektivt 
samhälle ett verktyg för att nå de transportpolitiska målen och ett 
transporteffektivt samhälle är inte ett mål i sig självt. 

Det ska läggas till i 1 § förordningen (2010:185) med instruk-
tion för Trafikverket att myndigheten ska verka för ett transport-
effektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och 
inrikes flyg minskar. 

2. Ökat genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen 
Det ska införas ett nytt andra stycke i 4 § förordningen om en 
nationell plan för transportinfrastruktur som anger att den natio-
nella planens inriktning ska bestämmas med utgångspunkt i 1 §, 
ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv på transportsyste-
met och fyrstegsprincipen. 

I 4 § 2 förordningen om länsplaner för regional transportinfra-
struktur ska ett tillägg införas om att inriktningen för länsplanerna 
ska bestämmas med motsvarande utgångspunkt som anges i tilläg-
get om inriktningen för den nationella planen. 

7 § förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruk-
tur ska ändras så att förslag från bl.a. Trafikverket samt regionala 
och lokala myndigheter om vilka regionala förbättringar i trans-
portsystemet som bör genomföras ska kunna avse andra typer av 
åtgärder än investeringar i infrastruktur, dvs. även åtgärder som 
påverkar transportefterfrågan, val av transportsätt eller som ger 
effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. 

I 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till 
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. läggs till en ny 
punkt 10 om att statlig medfinansiering får beviljas för åtgärder 
som kan minska behovet av nybyggnation eller ombyggnationer 
av transportinfrastruktur genom att påverka transportefterfrågan, 
val av transportsätt eller genom en effektivare användning av be-
fintlig transportinfrastruktur. En ny 1 § 5 möjliggör medfinansier-
ing till kommuner och regioner för sådana åtgärder. 
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Det ska förtydligas att Trafikverkets uppdrag är bredare än infra-
strukturplanering genom ett tillägg i 1 § förordningen med instruk-
tion för Trafikverket om att myndigheten ska planera, finansiera 
och genomföra åtgärder som kan påverka transportefterfrågan, val 
av transportsätt eller som ger effektivare användning av befintlig 
infrastruktur. Dessutom ska ordet infrastrukturplanering ersättas 
av ordet transportplanering i 1 och 2 §§. Det ska anges i 3 § förord-
ningen med instruktion för Trafikverket att myndigheten ska stödja 
andra aktörer i deras arbete med åtgärder som kan påverka trans-
portefterfrågan, val av transportsätt eller som ger effektivare an-
vändning av befintlig transportinfrastruktur. Regeringen ska ge 
Trafikverket i uppgift att precisera formerna för hur andra aktö-
rers arbete ska stödjas, i samråd med representanter för berörda 
parter på regional och lokal nivå. 

Avslutningsvis ska regeringen ge Trafikanalys i uppdrag att ta 
fram en katalog över goda exempel på verkningsfulla steg 1- och 
steg 2-åtgärder som var och en samt i åtgärdskombinationer kan 
bidra till de transportpolitiska målen och ett transporteffektivt sam-
hälle. I uppdraget bör ingå att identifiera sådana steg 1- och steg 2-
åtgärder som i dag saknar en naturlig finansiär och föreslå hur 
finansieringssituationen kan lösas, samt att se över arbetsformer 
och förutsättningar för välfungerande samverkan mellan involve-
rade planeringsorganisationer. Uppdraget ska genomföras i samråd 
med berörda myndigheter och organ på nationell, regional och 
lokal nivå samt beakta nationell och internationell forskning. 

3. Tidigare beslutade infrastrukturobjekt ska bedömas 
Genom tillägg i 4 § förordningen om en nationell plan för trans-
portinfrastruktur och i 4 § förordningen om länsplaner för regio-
nal transportinfrastruktur ska planupprättaren bedöma om tidi-
gare beslutade men ännu inte byggstartade infrastrukturobjekt 
följer den inriktning som bedöms ha störst effekt för att nå de 
transportpolitiska målen. 
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4. Trafikverket ska tillämpa en scenariobaserad arbetsmetodik 
för transportplanering 

2 § 5 förordningen med instruktion för Trafikverket ska ändras 
så att myndigheten ska ta fram och tillhandahålla scenarier för 
trafikutvecklingen i stället för en trafikprognos. Scenarierna ska tas 
fram i samverkan med andra myndigheter och organ. Scenarier 
för ett transporteffektivt samhälle med minskad biltrafik, last-
bilstrafik och inrikes flygresande ska ligga till grund för val och 
dimensionering av åtgärder inom transportplaneringen och för 
strategiska miljöbedömningar inom ramen för densamma. Trafik-
verket får i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter 
precisera hur den scenariobaserade arbetsmetodiken bör utformas. 

Ett tillägg i 8 § förordningen med instruktion för Trafikverket 
ska också införas om att Trafikverket ska bistå planeringsansvariga 
myndigheter och organ vid utarbetandet av regionalt anpassade 
scenarier för trafikutvecklingen. 

5. Uppdrag till Trafikverket att se över kalkylvärden m.m. som 
används i transportsektorns samhällsekonomiska analyser 

Regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att i samråd med be-
rörda myndigheter analysera och dra lärdomar av nationellt och 
internationellt använda metoder och modeller som beskriver nyt-
tor och kostnader av styrmedel och åtgärder för ett transport-
effektivt samhälle. I uppdraget ingår att granska användningen av 
analysmetoder och kalkylvärden i den s.k. ASEK-rapporten 
(Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transport-
sektorn). Granskningen ska syfta till att tydliggöra begränsningar 
med dagens samhällsekonomiska kalkyler och kalkylvärden och 
ge riktlinjer under vilka förutsättningar de ska utgöra ett besluts-
underlag i transportplaneringen. 

Skäl för utredningens förslag 

Dagens transportplanering utgår från att klimatmålet kan klaras ge-
nom elektrifiering av fordonsflottan och stor användning av biodriv-
medel men utan ett tydligt fokus på åtgärder för ökad transporteffek-
tivitet. Utredningen menar att transportplaneringen måste förändras 
med ett större fokus på åtgärder och styrmedel för ett transporteffek-
tivt samhälle som viktiga komplement till infrastrukturinvesteringar. 
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Utredningen redogör i detta avsnitt för hur den nationella planen 
och länsplanerna ska bidra till, och Trafikverket verka för, ett trans-
porteffektivt samhälle och hur fyrstegsprincipen kan få ökat genom-
slag i transportplaneringen. Dessutom föreslår utredningen att tidi-
gare beslutade men ännu inte byggstartade infrastrukturobjekt under 
vissa förutsättningar ska omprövas och att Trafikverket ska tillämpa 
en scenariobaserad arbetsmetodik för transportplanering. Slutligen 
beskrivs effekter av förslagen på åtgärdsfördelning inom transport-
planeringen och begränsningar med dagens samhällsekonomiska 
kalkyler och kalkylvärden. 

8.2.1 Den nationella planen och länsplanerna ska bidra till, 
och Trafikverket verka för, ett transporteffektivt 
samhälle 

Utredningen konstaterar att nuvarande styrning mot ett transport-
effektivt samhälle är svag, vilket också uppmärksammats av Klimat-
politiska rådet och flera myndigheter (se kapitel 7). En starkare styrning 
mot ett transporteffektivt samhälle behövs för att de transportpolitiska 
målen ska kunna nås (se avsnitt 8.1). Detta förutsätter att det är tydligt 
vad ett transporteffektivt samhälle ska innebära på en konkret och 
mätbar nivå för berörda myndigheter och aktörer inom transportpla-
neringen. Utredningen föreslår därför att begreppet transporteffektivt 
samhälle införs i förordningen om en nationell plan för transport-
infrastruktur, förordningen om länsplaner för regional transportinfra-
struktur och förordningen med instruktion för Trafikverket. Utred-
ningen föreslår också att en mätbar parameter, trafikarbete, kopplas 
till begreppet transporteffektivt samhälle för att konkretisera dess 
innebörd. 

Tolkning av transporteffektivt samhälle 

Begreppen transporteffektivitet och transporteffektivt samhälle tolkas 
och beskrivs delvis olika av olika aktörer (se kapitel 7). En principiell 
skiljelinje går mellan tolkningar av begreppen som innebär att effek-
tiviteten uttryckt som en kvot mellan nytta och transportarbete ska 
öka respektive tolkningar som innebär att trafikarbetet ska minska i 
absoluta tal. 
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Trafikverkets beskrivning av ett transporteffektivt samhälle i in-
riktningsunderlaget för infrastrukturplaneringen utgår från ett effek-
tivitetsmått:68 

Ett transporteffektivt samhälle kan beskrivas som nivån på tillgängligheten 
eller transportnyttan i förhållande till insatsen i form av trafikarbete. 
Genom att öka nyttan eller minska insatsen ökar effektiviteten. Åtgär-
der som bidrar är exempelvis att järnvägen rustas upp, moderniseras och 
byggs ut. Vägar som passar in i ett transporteffektivt samhälle är sam-
hällsekonomiskt motiverade, även med en minskad trafik. 

Med denna typ av tolkning finns ingen motsättning mellan ett trans-
porteffektivt samhälle och ett ökat trafikarbete. I inriktningsunder-
laget förutsätts enligt basprognosen att trafikarbetet med personbil 
och lastbil ska öka. Entydiga kvantitativa mått på tillgänglighet och 
transportnytta saknas vilket innebär att begreppet transporteffektivt 
samhälle enligt denna tolkning inte går att mäta. 

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, 
Trafikverket och Transportstyrelsen har inom ramen för Energimyn-
dighetens tidigvarande samordningsuppdrag tagit fram en beskrivning 
av innebörden av begreppet transporteffektivt samhälle som innebär 
att trafikarbetet med de energiintensiva fordonsslagen personbil, last-
bil och flyg ska minska genom överflyttning till mer energieffektiva 
färd- och transportmedel samt genom att transporter effektiviseras, 
kortas eller ersätts helt (se kapitel 7). Denna tolkning innebär att trans-
porteffektivt samhälle blir ett mätbart begrepp med innebörden att 
trafikarbetet med utpekade fordonsslag ska minska i absoluta tal. 

Utredningen anser att tolkningar av begreppen som betonar effek-
tivitet uttryckt som en kvot mellan nytta och transportarbete kan vara 
logiskt intuitiva men att de är otillräckliga för att ge berörda myndig-
heter inom transportplaneringen tydlig vägledning på en konkret 
och kvantifierbar nivå om vad strävan mot ett transporteffektivt sam-
hälle ska innebära för deras arbete och inriktning av transportplaner-
ingen. En kvotbaserad tolkning av begreppet skulle innebära att trans-
portarbetet kan fortsätta att öka så länge tillgängligheten anses öka mer. 

Utredningen menar att ett minskande trafikarbete i absoluta tal 
krävs för att transportsektorn ska bidra till klimatomställningen i 
linje med klimatmålen samt på ett miljömässigt och socialt hållbart 
sätt som samtidigt är robust mot förändrade omvärldsförutsättningar 

 
68 Trafikverket (2020c), s. 25. 
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(se avsnitt 8.1). Det är däremot inte lämpligt att i förordningstext 
kvantifiera i vilken takt trafikarbetet ska minska. I enlighet med de 
transportpolitiska målen ska transportsystemet även fortsättnings-
vis medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Utredningen bedömer vidare att det är nödvändigt att peka ut de 
fordonsslag vars trafikarbete på grund av att de är energi- och resurs-
intensiva behöver minska. Ett skäl till detta är att det måste vara tydligt 
definierat vilka fordonsslag som avses för att begreppet transport-
effektivt samhälle ska bli tillräckligt konkret för att få en styrande 
verkan. De energi- och resursintensiva fordonsslag som bör omfattas 
är enligt utredningen personbil, lastbil och flyg. 

Behovet av ett transporteffektivt samhälle kvarstår även 
vid elektrifiering av transportsektorn 

Den påbörjade elektrifieringen av vägtransportsektorn kommer att 
minska skillnader i energieffektivitet mellan fordonsslag och mellan 
trafikslag. Elektrifieringens effekter är dock begränsade under det 
närmaste decenniet på grund av att elektrifieringen sker gradvis och 
att fordonsflottan förnyas långsamt. Elektrifieringen av tunga fordon 
förväntas dessutom framskrida i lägre takt jämfört med lätta fordon. 
Transportsektorns bidrag till klimatomställningen kan inte heller 
stanna vid att begränsa energiintensiteten eller växthusgasutsläppen 
från fordon i drift. Antalet fordon som framförs och trafikarbetet 
har stor betydelse för transportsektorns klimatpåverkan även vid en 
långt framskriden elektrifiering av fordonsflottan. Tillverkning av alla 
typer av motorfordon är energikrävande och genererar koldioxid-
utsläpp. Energiåtgången är väsentligt högre för att tillverka elektrifi-
erade fordon än för att tillverka motsvarande fordon med förbränn-
ingsmotorer (se avsnitt 8.1). 

Produktion av elektrifierade fordon kräver också tillgång till ett an-
tal metaller och mineral som i dag utvinns på ett begränsat antal plat-
ser på jorden och i flera fall med stor negativ påverkan på lokal miljö 
och hälsa. Till detta kommer att de betydande växthusgasutsläppen 
från produktion av cement till infrastruktur för vägtrafik påverkas av 
hur trafikarbetet och bilinnehavet utvecklas. Ett minskat trafikarbete 
har också nyttor för miljön vid sidan av minskad klimatpåverkan 
vilka delvis kan gå förlorade om begreppet transporteffektivitet be-
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tonar energieffektivitet i stället för minskat trafikarbete, t.ex. mins-
kade utsläpp av kväveoxider och partiklar, minskat buller, mer attrak-
tiva boendemiljöer och minskade barriäreffekter. 

Föreslagna förordningsändringar och syftet med dessa 

Utredningen föreslår ändringar i 1 § förordningen om en nationell 
plan för transportinfrastruktur och i 1 § förordningen om länsplaner 
för regional transportinfrastruktur som innebär att den nationella 
planen för transportinfrastruktur och länsplanerna för regional trans-
portinfrastruktur ska bidra till att de transportpolitiska målen upp-
nås och i samma syfte bidra till och passa in i ett transporteffektivt 
samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar. Vad gäller länsplanerna ska hänsyn tas till regionala förut-
sättningar. 

Enligt utredningens förslag är strävan mot ett transporteffektivt 
samhälle ett verktyg för att nå de transportpolitiska målen. Förord-
ningsändringarna innebär att den nationella planen och länsplanerna 
ska bidra till ett transporteffektivt samhälle i syfte att bidra till att de 
transportpolitiska målen uppnås. Ett transporteffektivt samhälle är 
därmed inte ett mål i sig självt. 

Den nationella planen och länsplanerna ska bidra till att trafik-
arbetet för vart och ett av fordonsslagen personbil, lastbil och inrikes 
flyg följer en minskande trend över tid, även om enstaka år kan 
komma att avvika från denna trend. Minskningen som planerna ska 
bidra till ska avse trafikarbetet i absoluta tal i relation till historiskt 
trafikarbete, inte till ett referensscenario eller liknande. Planerna ska 
även fortsättningsvis medverka till att ge alla en grundläggande till-
gänglighet med god kvalitet och användbarhet vilket framgår av att 
planerna ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. 

Varje enskild nationell plan och länsplan kan förväntas få begrän-
sad påverkan på de samlade trafikflödena. Enskilda planer påverkar 
endast en liten del av transportsystemet och de samlade trafikflödena 
påverkas i mycket hög grad av flera andra faktorer såsom exempelvis 
styrmedelsutformning, kommunal fysisk planering och ekonomisk 
utveckling. Det är dock viktigt att varje nationell plan och läns-
planerna, med hänsyn till regionala förutsättningar, verkar i rätt rikt-



SOU 2022:21 Utredningens förslag – transporteffektivt samhälle 

407 

ning och bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle och mins-
kande trafikarbete. 

Bidraget till minskat trafikarbete från den nationella planen och 
länsplanerna kan förväntas kompletteras av bidrag till minskat trafik-
arbete från t.ex. styrmedel och kommunal fysisk planering i ett Sverige 
som utvecklas i linje med beslutade klimatmål. Planerna behöver 
därför passa in i ett samhälle där trafikarbetet minskar till följd av 
flera aktörers agerande. Utredningen föreslår därför att den nationella 
planen och länsplanerna utöver att bidra till även ska passa in i ett 
transporteffektivt samhälle. Med detta avses att objekt i den nationella 
planen och i länsplanerna ska vara samhällsekonomiskt lönsamma 
även vid en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle där trafik-
arbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg inte ökar. Trafikverket 
uppger att 8 av 27, dvs. drygt 30 procent, av de nya väginvesteringarna 
i förslaget till nationell plan för 2022–2033 inte är samhällsekono-
miskt lönsamma utan trafiktillväxt.69 De vägprojekt som blir olön-
samma utan trafiktillväxt är dock de mest kostsamma, vilket innebär 
att kostnaden för dessa projekt uppgår till över 70 procent av medlen 
till nya vägprojekt.70 

Utredningen förslår också att 1 § i Trafikverkets instruktion ändras 
så att Trafikverket får i uppgift att verka för att de transportpolitiska 
målen uppnås, och i samma syfte, för ett transporteffektivt samhälle 
där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. För-
slaget förtydligar och konkretiserar vad de transportpolitiska målen 
ska innebära för inriktningen av myndighetens arbete. 

Förslagen om stärkt styrning mot ett transporteffektivt samhälle 
förstärker effekten av utredningens övriga förslag som syftar till att 
öka genomslaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen. Utöver 
att stärka och förtydliga styrningen kan förslagen bidra till ett sam-
hällsekonomiskt effektivt transportsystem. 

 
69 Trafikverket (2021b), s. 152. 
70 Lund, Emma m.fl. (2022), s. 34. 
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8.2.2 Ökat genomslag för fyrstegsprincipen 
i transportplaneringen 

Brister i dagens tillämpning av fyrstegsprincipen 

Flera aktörer har under en längre tid påtalat att fyrstegsprincipen inte 
fungerar och används som avsett. I t.ex. en bilaga till Riksrevisionens 
granskning av infrastrukturplaneringen 2012 kritiserar författaren an-
vändningen av fyrstegsprincipen. Problem som tas upp är att det sak-
nas metodutveckling som gynnar fyrstegsprincipen samt att tillämp-
ningen i transportplaneringen är så gott som obefintlig. I stället nämns 
att infrastrukturplanen verkar vara uppbyggd som en omvänd fyrstegs-
princip där dyra investeringsobjekt kommer först.71 Forsknings- och 
konsultbolaget Trivector konstaterar i en utvärdering för Trafikanalys 
2014 att fyrstegsprincipen inte har fått genomslag i planeringen.72 
Senare genomgångar visar att de påtalade problemen kvarstår. 

Riksrevisionen genomförde 2018 en granskning av hur fyrstegs-
principen fungerar och används inom transportplaneringen och gjorde 
följande sammanfattande observation:73 

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens och Trafikverkets 
styrning inte stödjer ett trafikslagsövergripande arbetssätt. Regeringen 
behöver i flera avseenden förtydliga hur Trafikverket ska arbeta med 
fyrstegsprincipen, och Trafikverket behöver utveckla arbetssättet med 
ÅVS:erna74 för att åstadkomma mer kostnadseffektiva investeringar inom 
transportsektorn. 

Även Trafikverket har påtalat behovet av en ändrad planeringsinrikt-
ning för att gå mot en bredare transportplanering jämfört med dagens 
infrastrukturplanering. I en rapport75 riktad till ansvarigt departement 
önskar Trafikverket bl.a. att regeringen ska låta utreda vilka effektiva 
steg 1- och steg 2-åtgärder som saknar naturlig finansiär på lokal och 
regional nivå och förslag på lösningar. Trafikverket har i andra sam-
manhang bedömt sitt nuvarande mandat att arbeta med och finan-
siera steg 1- och steg 2-åtgärder och dragit slutsatsen att verket inte 
har ett tillräckligt mandat och instruktioner på området.76 

 
71 WSP (2012), s. 12. 
72 Ljungberg, Christer m.fl. (2014), s. 40. 
73 Riksrevisionen (2018), s. 6. 
74 Åtgärdsvalsstudier, kapitel 7. 
75 Trafikverket (2018c), s. 6. 
76 Trafikverket (2018a), s. 2–6. 
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Klimatpolitiska rådet konstaterade 2019 att dagens användning av 
fyrstegsprincipen har fokus på steg 3- och steg 4-åtgärder, vilket får 
till följd att kostnaderna för transportsystemet ökar och klimatomställ-
ningen försvåras. Klimatpolitiska rådet ansåg att tillämpningen av 
steg 1- och steg 2-åtgårder försvåras av att åtgärdsvalsstudier utgår från 
brister i enskilda väg- eller järnvägsförbindelser vilket även försämrar 
möjligheten att tillämpa ett trafikslagsövergripande synsätt. Ett annat 
problem som påtalades är att Trafikverket anser sig sakna mandat att 
medfinansiera steg 1- och steg 2-åtgärder.77 

Naturvårdsverket gör på flera områden andra bedömningar än 
Trafikverket om Trafikverkets möjligheter och mandat att arbeta med 
och finansiera steg 1- och steg 2-åtgärder. Exempelvis har Trafikverket 
och Naturvårdsverket olika uppfattningar om möjligheterna att arbeta 
med och finansiera olika åtgärder för hållbart resande, s.k. mobility 
management-åtgärder. Trafikverket anser inte att sådana ingår i ver-
kets mandat, medan Naturvårdsverkets bedömning är att mandat finns 
enligt gällande förordningar.78 

Brister i tillämpningen av fyrstegsprincipen på regional 
och kommunal nivå 

Det finns också stora problem med bristande tillämpning av fyrsteg-
modellen på regional nivå. Tre fjärdedelar av regionerna uppger att de 
vill kunna finansiera steg 1- och steg 2-åtgärder med medel avsatta i 
länsplanerna för regional transportinfrastruktur, vilket de menar i 
praktiken inte är möjligt i dag.79 Hälften av regionerna uppgav i sina 
remissvar om förslaget till inriktningsplanering för infrastruktur-
planeringen att de önskar ändringar i regelverk och förordningar så att 
detta blir möjligt.80 Även länsstyrelserna är överlag kritiska till dagens 
planeringsordning och att fyrstegsprincipen inte tillämpas. I remiss-
svaren om förslaget till inriktningsplanering menar en tredjedel av 
dem att förslaget inte följer regeringens intention att i större utsträck-
ning prioritera kostnadseffektiva åtgärder som påverkar transport-
efterfrågan och val av transportsätt (steg 1) samt åtgärder som med-
för ett mer effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur (steg 2).81 

 
77 Klimatpolitiska rådet (2019), s. 67. 
78 Naturvårdsverket (2021b), s. 3–5. 
79 2030-sekreteriatet (2021). 
80 2030-sekreteriatet (2021). 
81 RUS (2021), s. 1. 
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Även på kommunal nivå upplevs problem med fyrstegsprincipen. 
I en rapport från 2018 intervjuas kommunala företrädare om möjlig-
heterna att använda fyrstegsprincipens steg 1 och steg 2.82 Storstads-
kommunerna, med stora budgetar och många specialister, menar att 
de kan arbeta med steg 1- och steg 2-åtgärder även utan stöd från 
Trafikverket. I mindre kommuner saknas dock ofta resurser, både per-
sonella och finansiella, för att arbeta med nya metoder. Klimatkommu-
nerna, som är en intresseorganisation för kommuner och regioner 
som arbetar aktivt med klimatfrågor, vill även de se en förändring. De 
önskar ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd för att arbeta med 
steg 1- och steg 2-åtgärder.83 De menar också att dagens uteblivna stöd 
leder till ökad risk för fokus på steg 3- och steg 4-åtgärder. 

Sammantagen bedömning av brister i tillämpningen av fyrstegsprincipen 

En utvärdering beställd av Trafikverket kommer till slutsatsen att ett 
större genomslag för fyrstegsprincipen förutsätter ett tydligare system-
perspektiv i transportplaneringen för att undvika dagens fokus på 
lokala brister.84 Enligt utvärderingen behöver analyser göras som 
identifierar systembrister i transportsystemet kopplade till miljö och 
social hållbarhet. Dessa brister behöver få en tydlig koppling till de 
konkreta åtgärder som planeras och genomförs även om de inte be-
höver vara geografiskt knutna till de planerade åtgärderna. Till exem-
pel kan enligt författarna till utvärderingen en informationskampanj 
för cyklande riktas till en arbetsplats som gör att behovet av kapacitets-
stärkande åtgärder på ett vägavsnitt minskas även om arbetsplatsen 
och den aktuella vägsträckan är geografiskt åtskilda. I utvärderingen 
framhålls också nuvarande metodik för åtgärdsvalsstudier som ett pro-
blem och att det i stället behöver utvecklas två olika typer av åtgärds-
valsstudier. För tidiga skeden bör åtgärdsvalsstudier vara av koncept-
valstyp medan de i skeden närmare fysisk planläggning kan innehålla 
mer konkreta åtgärdsval.85 

Sammantaget anser utredningen att det finns stora brister i hur 
fyrstegsprincipen tillämpas inom transportplaneringen i praktiken. 

 
82 Strömblad, Emma m.fl. (2018), s. 33. 
83 klimatkommunerna.se/vad-vi-vill/vad-vi-vill-transporter. 
84 Lund, Emma m.fl. (2021b), s. 4. 
85 Lund, Emma m.fl. (2021b), s. 29. 
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Problembilden kan sammanfattas i två huvudsakliga tillkortakom-
manden: 

1. Dagens planering med åtgärdsvalsstudier som bas utgår från iden-
tifierade lokala brister, ofta i kapacitet eller trafiksäkerhet, för 
enskilda väg- eller järnvägsförbindelser. Detta gör det svårt att 
använda steg 1- och steg 2-åtgärder för att åtgärda identifierade 
brister eftersom sådana åtgärder är beroende av att det i stället görs 
en transportplanering utifrån ett systemperspektiv med ett trafik-
slagsövergripande synsätt. Ett systemperspektiv är också ofta nöd-
vändigt för att identifiera brister relaterade till klimat- och miljö-
mål. Resultatet av det bristande systemperspektivet blir i många 
fall en i praktiken bakvänd tillämpning av fyrstegsprincipen där 
identifierade brister i transportsystemet i första hand åtgärdas 
med infrastrukturinvesteringar och nybyggnation. 

2. Trafikverket anser sig ha ett starkt begränsat mandat att arbeta 
med de två första stegen i fyrstegsprincipen. Bristen på mandat 
avser både möjlighet att finansiera steg 1- och steg 2-åtgärder samt 
att föreslå generella styrmedel för regeringen, dvs. styrmedel som 
beslutas av regering och riksdag. Eftersom staten genom Trafik-
verket endast i mycket begränsad omfattning medfinansierar steg 1- 
och steg 2-åtgärder i länsplaner för regional transportinfrastruktur 
blir sådana åtgärder också mindre intressanta för kommuner och 
regioner att planera för och genomföra. Utredningen menar att 
Trafikverkets nuvarande tolkning av mandatet således skapar inci-
tament för aktörer på nationell, regional och lokal nivå att planera 
och genomföra steg 3- och steg 4-åtgärder i större omfattning än 
vad som är samhällsekonomiskt effektivt. 

Förordningsändringar som stärker tillämpningen 
av fyrstegsprincipen 

Utredningens slutsats är att ett flertal förordningsändringar behövs 
för att adressera problemen kring tillämpningen av fyrstegsprincipen. 
Sammantaget kommer dessa förslag att bidra till en mer samhälls-
ekonomiskt effektiv transportplanering som skapar bättre förutsätt-
ningar att nå mål på klimat- och miljöområdet samt därigenom även 
de transportpolitiska målen. 
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Inriktningen av den nationella planen och länsplanerna 

Utredningen anser att utgångspunkten för inriktningen av den natio-
nella planen respektive länsplanerna behöver förtydligas i två avse-
enden. 

För det första bör en utgångspunkt för inriktningen vara 1 § för-
ordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur och 1 § 
förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur, i en-
lighet med utredningens ändringsförslag om att ett syfte med planerna 
är att bidra till ett transporteffektivt samhälle med ett minskande 
trafikarbete. 

För det andra bör en utgångspunkt för planernas inriktning vara 
ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv på transportsystemet 
och fyrstegsprincipen. Det är nödvändigt med en transportplanering 
utifrån ett systemperspektiv och ett trafikslagsövergripande synsätt 
för att identifiera brister och åtgärder i transportsystemet relaterade 
till klimat- och miljömål samt för att steg 1- och steg 2-åtgärder ska 
kunna tillämpas effektivt och få betydande genomslag. Den förtyd-
ligade utgångspunkten för planernas inriktning bör framgå genom ett 
tillägg i 4 § förordningen om en nationell plan för transportinfrastruk-
tur och i 4 § 2 förordningen om länsplaner för regional transport-
infrastruktur. 

Avsikten med förslaget är att stärka och förtydliga styrningen mot 
de transportpolitiska målen och ett transporteffektivt samhälle, att 
möjliggöra identifiering av brister och effektiva åtgärder relaterade till 
klimat- och miljömål, att öka genomslaget för fyrstegsprincipen i 
transportplaneringen och att bidra till ett samhällsekonomiskt effek-
tivt transportsystem. 

Statlig medfinansiering och förenlighet med statsstödsregler 

Ett ökat genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen för-
väntas bidra till ett samhällsekonomiskt effektivt transportsystem, 
ökad transporteffektivitet och minskad miljö- och klimatpåverkan. 
I 2 § förordningen om statlig medfinansiering till vissa regionala kol-
lektivtrafikanläggningar m.m. läggs en ny punkt 10 till om att statlig 
medfinansiering får beviljas för åtgärder som kan minska behovet av 
nybyggnation eller större ombyggnationer av transportinfrastruktur 
genom att påverka transportefterfrågan, val av transportsätt eller 
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genom en effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. 
För att specifikt förtydliga att kommuner och regioner ska kunna 
motta medfinansiering för sådana åtgärder föreslår utredningen också 
en ny 1 § 5 i samma förordning som anger att kommuner och regio-
ner får motta medfinansiering för åtgärder som kan minska behovet 
av nybyggnation eller större ombyggnationer av transportinfrastruktur. 

Statlig medfinansiering måste vara förenlig med EU:s statsstöds-
regler. Enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt (EUF-fördraget) är statligt stöd som snedvrider eller hotar 
att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss 
produktion oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning 
det påverkar handeln mellan EU-länderna. EU-domstolen har i avgör-
anden slagit fast att enheter som ägnar sig åt ekonomisk verksamhet, 
oavsett deras rättsliga form och hur de finansieras, ska anses vara före-
tag i bestämmelsens mening.86 Detta innebär att bestämmelsen kan 
vara tillämplig även vid statligt stöd till statliga, regionala och kom-
munala aktörer. 

Artikel 106.2 i EUF-fördraget innebär att en medlemsstat får säker-
ställa tjänster av allmänt ekonomiskt intresse med hjälp av statsstöd. 
Vad som är ett allmänt intresse i bestämmelsens mening är inte rätts-
ligt definierat. Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse beskrivs av 
EU-kommissionen som ekonomisk verksamhet som är till övergri-
pande allmän nytta och som marknaden inte skulle tillhandahålla utan 
offentligt ingripande, eller endast tillhandahålla på andra villkor som 
påverkar kvalitet, säkerhet, överkomlighet, likabehandling och allmän 
tillgång till tjänsterna. Varje medlemsstat definierar själv vad som är 
en tjänst av allmänt intresse och EU-kommissionen är begränsad till 
att kontrollera om medlemsstatens bedömning är uppenbart felaktig.87 
  

 
86 Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt, C/2016/2946, 19 juli 2016. 
87 Upphandlingsmyndigheten, www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/rattsliga-
forutsattningar. 
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Trafikverkets uppdrag ska vara bredare än infrastrukturplanering 

För att öka genomslaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen 
behöver Trafikverkets nuvarande uppdrag, som har starkt fokus på 
rörlighet, vidgas till att även inkludera ett tillgänglighetsperspektiv. 
1 § förordningen med instruktion för Trafikverket bör därför ändras 
så att det framgår att Trafikverkets uppdrag är bredare än infrastruk-
turplanering. Det behöver framgå av myndighetens instruktion att 
dess mandat inkluderar att planera, finansiera och genomföra åtgär-
der som kan påverka transportefterfrågan, val av transportsätt eller som 
ger effektivare användning av befintlig infrastruktur (steg 1- och 
steg 2-åtgärder). Det bredare fokuset på tillgänglighet förväntas även 
påverka hur Trafikverket arbetar med information och kunskap kring 
tillgänglighet som planeringsnorm i stället för rörlighet och vilken 
betydelse det kan ha för olika samhällsaktörer. Exempelvis kan myn-
digheten sammanställa forskning om förändrade logistikstrukturer 
som medger ett minskat transportarbete. 

Enligt den nuvarande 2 § 16 förordningen med instruktion för 
Trafikverket ska Trafikverket i den långsiktiga infrastrukturplaner-
ingen stegvis analysera val av åtgärder genom att överväga åtgärder 
som bl.a. kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt 
samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruk-
tur (steg 1- och steg 2-åtgärder). Sådana åtgärder behöver dock inte 
medföra förändrad infrastruktur och definitionsmässigt är det steg 3- 
och steg 4-åtgärder som innebär omfattande ombyggnation eller ny-
byggnation av infrastruktur. För att understryka att Trafikverkets 
uppdrag inte är begränsat till åtgärder som förändrar eller uppför trans-
portinfrastruktur bör begreppet transportplanering användas i stället 
för infrastrukturplanering i myndighetens instruktion. Av samma orsak 
bör det framgå av 7 § förordningen om länsplaner för regional trans-
portinfrastruktur att förslag från bl.a. Trafikverket samt regionala 
och lokala myndigheter om vilka regionala förbättringar i transport-
systemet som bör genomföras kan avse andra typer av åtgärder än 
investeringar i infrastruktur, dvs. även steg 1- och steg 2-åtgärder som 
inte innebär investeringar i ny- eller ombyggnation av infrastruktur. 

Transportplanering, dvs. det begrepp utredningen använder, inklu-
derar utöver dagens infrastrukturplanering även åtgärder som kan på-
verka transportefterfrågan, val av transportsätt eller som ger effekti-
vare användning av befintlig infrastruktur. Alla sådana åtgärder faller 
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inte inom Trafikverkets eller länsplaneupprättarnas mandat att genom-
föra. Exempelvis är det regering och riksdag som ansvarar för fler-
talet styrmedel inklusive skatter och kommunerna har planmonopol 
gällande fysisk planering. Trafikverket har dock möjlighet att föreslå 
styrmedel och styrmedelsförändringar för regeringen och bistå kom-
muner i den fysiska planeringen vad gäller frågor av betydelse för 
transportutvecklingen. Genom att använda begreppet transportplaner-
ing vill utredningen också göra det tydligt att tillgänglighet ska vara 
en av utgångspunkterna för planeringen till skillnad mot ett snävare 
rörlighetsfokus. 

Mandat för olika steg 1- och steg 2-åtgärder 

För att konkretisera tänkbara och efterfrågade steg 1- och steg 2-
åtgärder på regional nivå har utredningen haft möten med både 
regionplanerare för infrastruktur på Västra Götalandsregionen och 
tjänstepersoner som direkt arbetar med projekt och kampanjer för 
hållbart resande på Västtrafik. Tabell 8.1 visar exempel från Västra 
Götalandsregionen på steg 1- och steg 2-åtgärder som utredningen 
anser ska kunna medfinansieras genom länsplaner för regional trans-
portinfrastruktur med utredningens förslag. Samtliga åtgärder och 
åtgärdstyper i tabellen genomförs i viss utsträckning redan i dag av 
Västra Götalandsregionen, ibland i samarbete med kommuner och 
företag, men statlig medfinansiering skulle innebära en möjlighet att 
skala upp arbetet och höja ambitionsnivån. Som framgår av tabellen 
ska medfinansiering via länsplaner kunna beviljas för såväl fysiska åt-
gärder som för personella resurser, t.ex. för att kommuner ska kunna 
avsätta personal för att utveckla gröna transportplaner eller parker-
ingsplaner. 
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Tabell 8.1 Exempel från Västra Götalandsregionen (VGR) på 
steg 1- och steg 2-åtgärder som utredningen anser ska kunna 
medfinansieras via länsplan för regional transportinfrastruktur 
med utredningens förslag  

Åtgärd/åtgärdstyp Beskrivning 

Åtgärdsexempel steg 1 

Gröna res- och 
transportplaner 

Gröna res- och transportplaner eller motsvarande genomförs 
tillsammans med fastighetsägare, företag och andra arbetsgivare.88 
Här är inriktningen främst att vända sig till arbetsgivare när det ändå 
sker en fysisk förändring, t.ex. att en väg byggs om och kapaciteten 
tillfälligt försämras eller att en ny arbetsplats ska etableras eftersom 
möjligheten till förändring i beteenden är som störst vid dessa 
tillfällen. Intresserade arbetsgivare och fastighetsägare kan t.ex. få 
hjälp att förbättra och förändra sina resepolicyer i riktning mot ett 
mer hållbart resande. Kommuner kan också få stöd till investeringar 
kring t.ex. förbättrade möjligheter till cykel och kollektivtrafik. 
Metodiken är väl utarbetad och det finns goda erfarenheter kring ett 
förändrat resande. Konceptet med gröna transportplaner tillämpas 
också av vissa kommuner som del i deras linjearbete.  I Göteborg har 
åtgärden använts för flera områden, bl.a. kopplat till ett stort 
nybyggnadsområde i centrala Göteborg innehållande bostäder, arbets-
platser och hotellverksamhet. Stöd kan ges såväl till personella 
resurser som till fysiska åtgärder för ökade möjligheter till gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. 

Förändrat 
resande till och 
från skola 

VGR arbetar med förändrat resande till och från skolan genom 
projekten På egna ben och Skolreseplaner. På egna ben är en 
utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till 
skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt för att undvika de ofta 
korta bilresorna. Metodiken är inarbetad och uppskattad och görs i 
samarbete med skolor och kommuner. Projektet har stor potential att 
skalas upp till att nå fler årskurser, men också fler kommuner och 
skolor än vad som är möjligt i dag. Projektet bygger också på egen-
finansiering från kommuner vilket kan vara svårt för mindre 
kommuner att klara. Projektet kan också samordnas med s.k. 
skolreseplaner som bl.a. innebär fysiska åtgärder i skolresemiljön.  
Stöd kan ges såväl till personella resurser som till fysiska åtgärder för 
ökade möjligheter till gång- och cykel. 

 
88 Larsson, Mats-Ola (2019), s. 4. 
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Åtgärd/åtgärdstyp Beskrivning 

Cykelprojekt VGR genomför bl.a. cykelprojekten Elcyklist och Bussohoj. Inom 
Elcyklist får personer tillgång till en elcykel under minst 6 veckor. 
Erbjudandet kopplas ofta till en arbetsgivare för att få ett tydligt 
sammanhang. Vetenskapliga utvärderingar har visat markanta 
beteendeförändringar och klimatvinster med elcyklister som ersätter 
bilresor med cykelresor. Deltagare i Bussohoj får låna en vikcykel 
gratis som får tas med på tåg och buss och därmed kan kollektiv -
trafikresan i vissa fall bli ett konkurrenskraftigare alternativ till bilen 
när restiden för anslutningsresor kortas. Stöd kan ges såväl till 
personella resurser som till inköp av cyklar. 

Parkeringsplaner Parkeringsplaner och parkeringspolicyer är centrala styrmedel för 
kommuner för att begränsa biltrafik och få fler att använda gång, 
cykel och kollektivtrafik. Trots detta tillämpar färre än hälften av 
kommunerna i VGR klimatstyrande parkeringsplaner. Medfinansiering 
via länsplan kan skapa möjlighet för fler kommuner att arbeta fram 
parkeringsplaner. I många fall är behovet stort av ett omfattande 
inventerings- och kartläggningsarbete av t.ex. antal parkerings-
platser, upplåtelseform, beläggning och kategori av parkerare som 
boende, arbetsplats eller handel. Stöd handlar här främst om 
personella resurser till kommuner för att ta fram nya eller omarbetade 
parkeringsplaner med tillhörande handlingsplaner. 

Åtgärdsexempel steg 2 

Åtgärder i 
gaturummet 

Planering för minskande biltrafik i stadsområden behöver följas upp 
av fysiska åtgärder. En hastighetssänkning till 30 eller 40 km/h 
kräver omskyltning och ombyggnation för att hastighetsgränserna ska 
efterlevas. Cykelfart och gångfart kan vidare införas där stadslivet 
har potential att utvecklas vilket också innebär såväl omskyltning 
som ombyggnation. Minskande biltrafik i lägre hastigheter kan klaras 
med mindre ytor vilket medger att befintliga gaturum kan utnyttjas 
effektivare. Gator kan därför byggas om för att få till mer vistelseytor 
för bl.a. gående och för att det ska upplevas fördelaktigt att gå, cykla 
och resa kollektivt. En förändrad parkeringspolitik med färre 
parkeringsplatser behöver också följas av en omvandling av frigjord 
yta för att skapa nya stadskvalitéer. Stöd kan ges såväl till personella 
resurser för utredning och projektering som till fysisk ombyggnation.  

Bygdegator Möjligheten att cykla varierar kraftigt inom VGR. I många fall på 
landsbygden finns inga cykelbanor och befintlig väg saknar vägren. 
En möjlighet för vägar med mindre biltrafikmängder är att byggas om 
till s.k. bygdegata/bygdeväg. Konceptet med bygdegata innebär att en 
cykel/gångbana skapas på befintlig körbana som smalnas av för 
biltrafik och i stället utrustas med mötesfickor för biltrafiken. Stöd 
kan ges såväl till personella resurser för utredning och projektering 
som till fysisk ombyggnation. 
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Åtgärd/åtgärdstyp Beskrivning 

Kombinerad 
mobilitet 

VGR både deltar i projekt kring kombinerad mobilitet på landsbygd. 
Erfarenheterna från dessa projekt och de beteendeförändringar som 
nu ses i spåren av pandemin gör att det finns ett behov av att finan-
siera olika typer av lösningar som underlättar ett mer flexibelt 
resande och arbetssätt. Exempel på åtgärder är investeringar i 
mobilitetshubbar och pendelparkeringar. I vissa fall kan kombinationer 
av dessa vara aktuella som att en befintlig pendelparkering 
kompletteras med annan åtgärd för mobilitet eller tillgänglighet som 
t.ex. hyrcyklar, bilpooler och leveransboxar. Stöd kan ges såväl till 
personella resurser för utredning och projektering som till investeringar. 

Lånecykelsystem System för lånecyklar finns i dag hos några kommuner i VGR. Statlig 
medfinansiering via länsplan skulle innebära en stor potential och 
möjlighet för VGR/Västtrafik och kommuner att skala upp arbetet 
genom att t.ex. upphandla system för lånecyklar och mikromobilitet 
för hela regionen och att koppla dessa tjänster till kollektivtrafiken. 
Intresserade kommuner skulle sedan kunna söka finansiellt stöd av 
regionen för att ansluta sig till upphandlade tjänster. Stöd kan ges 
till personella resurser för upphandlingsstöd och utredning om behov 
hos olika kommuner samt till investeringar för att möjliggöra cykel -
parkeringar, elanslutningar m.m. 

Kommentar: Åtgärderna i tabellen ska betraktas som exempel på åtgärder och åtgärdstyper och 
sammanställningen utgör inte ett formellt önskemål om statlig medfinansiering från regionens sida.  

 
 
Tabell 8.2 visar exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder som utred-
ningen anser att Trafikverket ska kunna finansiera och genomföra i 
anslutning till statlig infrastruktur med utredningens förslag. Vissa 
av åtgärdstyperna inom steg 1 och samtliga inom steg 2 genomförs 
av Trafikverket delvis och i varierande omfattning redan i dag. Trafik-
verkets egen tolkning av vad som ingår i myndighetens nuvarande 
mandat framgår av riktlinjepromemorian Hantering av steg 1- och 2-
åtgärder i transportplaner och investerings- och underhållsplaner89. 
  

 
89 Trafikverket (2018a), s. 2–6. 
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Tabell 8.2 Exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder som utredningen anser 
att Trafikverket ska kunna finansiera och genomföra i anslutning 
till statlig infrastruktur med utredningens förslag  

Åtgärdstyp Beskrivning/exempel  

Åtgärdsexempel steg 1 

Information och 
beteendepåverkan 
för hållbart 
resande/transporter 

Information riktad till trafikanten/bilisten kopplad till transport -
systemet som kan bidra till hållbart resande, t.ex. information om 
ny cykelväg, pendlarparkering eller annan åtgärd som kan påverka 
val av transportsätt. Informationsåtgärder behöver ej vara be-
gränsade till byggskedet vilket är fallet i dag. Trafikverket kan 
stödja näringsliv, kommuner och andra myndigheter med kunskap 
och forum för att främja effektiva och konkurrenskraftiga inter-
modala transporttjänster. 

Avgifter Banavgifter, p-avgifter pendlarparkering, infrastrukturavgifter inkl. 
broavgifter m.m. 

Lokalisering statlig 
infrastruktur 

Lokalisering av Trafikverkets egna anläggningar. 

Hastighetsgränser 
som beslutas av 
Trafikverket 

Hastighetsgränser är en viktig åtgärd för att påverka utsläpp och 
den relativa attraktionskraften för olika färdmedel. En av de 
åtgärder som Trafikverket har rådighet över med störst direkt 
påverkan på utsläppen. 

Åtgärdsexempel steg 2 

Omfördelning av 
vägytor inkl. 
busskörfält 

Omfördelning av ytan på befintlig väg till förmån för gång- och 
cykeltrafik eller kollektivkörfält. I samverkan med berörda aktörer 
kan Trafikverket t.ex. skapa busskörfält. (På kommunalt vägnät kan 
statlig medfinansiering ske via länsplan.)  

ITS – intelligenta 
transportsystem 

Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlingsnamn för informa-
tionsteknik som ska bidra till ett bättre transportsystem. ITS kan 
vara exempelvis webbverktyg för transportplanering för människor 
och gods, information om trafiksituationen i realtid eller varnings-
system mellan cyklister och bilister. Utöver ITS-åtgärder Trafik-
verket genomför själva kopplade till statlig infrastruktur ska Trafik -
verket genom samverkan bidra med kunskap och tillhandahålla 
information till andra aktörer. (ITS-åtgärder kan medfinansieras via 
länsplan för icke-statlig infrastruktur.)  

Signalprioritet Hur trafiksignaler är inställda påverkar bl.a. den relativa 
attraktionskraften för olika färdmedel.  Signalprioritet kan också 
utgöra del av ITS-åtgärder. 

Särskild drift T.ex. prioritering av snöröjning på gång- och cykelbanor eller extra 
vinterunderhåll av dessa. 
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Åtgärdstyp Beskrivning/exempel  

Samordnad tågplan Tågplanen bestämmer hur järnvägsnätet används – när tåg ska gå 
och när banarbeten ska genomföras. Tågplanens utformning 
påverkar kapacitetsutnyttjandet av järnvägsnätet. 

Pendlarparkeringar Pendlarparkering för personbil och cykel längs med statligt vägnät. 
(Statlig medfinansiering kan ske av pendlarparkeringar utanför 
statligt vägnät.) 

 
 
Utredningen menar vidare att Trafikverket ska kunna finansiera och 
medfinansiera samverkansprojekt med andra aktörer, inklusive kom-
muner och företag, för att bidra till lokalisering av nya verksamheter 
och markanvändning som kortar avstånd och restider. Trafikverket 
ska också kunna finansiera och medfinansiera samverkans- och sam-
ordningsprojekt med olika aktörer för att främja exempelvis samord-
nad distribution, åtgärder för hållbart resande och tillskapandet av 
gröna transportplaner. Trafikverkets finansieringsmöjlighet ska inte 
vara begränsad till finansiering av det egna projektdeltagandet. Sam-
verkans- och samordningsprojekt som finansieras eller medfinansieras 
av Trafikverket ska syfta till åtgärder som kan minska behovet av 
nybyggnation eller större ombyggnationer av transportinfrastruktur. 

Vad gäller flera åtgärdstyper inom steg 1 och steg 2 som är cen-
trala för utvecklingen mot ett transporteffektivt samhälle saknar 
Trafikverket mandat att själva genomföra åtgärderna. För exempelvis 
skatter, generella styrmedel och subventioner ligger beslutsmandatet 
hos regering och riksdag. Vissa avgifter beslutas på kommunal nivå och 
kommunerna har planmonopol vad gäller fysisk planering. Även om 
Trafikverket inte på egen hand kan genomföra åtgärder inom dessa 
områden har myndigheten enligt utredningen en mycket viktig roll 
i att föreslå åtgärder för regeringen eller, exempelvis vad gäller pla-
nerings- och parkeringsfrågor, kommuner. Tabell 8.3 listar exempel 
på åtgärdstyper där Trafikverket saknar genomförandemandat men för 
vilka utredningen anser att myndigheten, med utredningens förslag, 
har mandat att föreslå åtgärder och förändringar för den beslutsfattande 
nivån. Delvis sker detta redan i dag. 
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Tabell 8.3 Exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder där Trafikverket 
saknar genomförandemandat men ska kunna föreslå åtgärder 
och förändringar  

Åtgärdstyp Beskrivning/exempel 

Skatter Drivmedelsskatter, fordonsbeskattning, kilometerskatt, 
trängselskatt m.m. 

Generella 
styrmedel 

Reduktionsplikt, stadsmiljöavtal, miljökompensation för överflyttning 
av gods till sjöfart m.m. 

Subventioner Reseavdrag, förmånsvärde personbil, förmånsbeskattning 
arbetsplatsparkering, subventioner av kollektivtrafik och inrikes 
luftfart, premier för inköp av vissa fordonstyper m.m. 

Parkeringsavgifter 
och -policyer 

Kommunalt beslutade parkeringsavgifter och verkningsfulla 
parkeringspolicyer. 

Kommunala planer 
och strategier 
samt samordning 

Trafikverket ska föra dialog med kommuner om lämpliga 
lokaliseringsalternativ för verksamheter och motverka olämpliga 
lokaliseringar. Trafikverket ska samverka med olika aktörer för att 
främja samordnad distribution, kommunala trafikstrategier, åtgärder 
för hållbart resande, gröna transportplaner, m.m. Notera att 
Trafikverket enligt utredningen också har mandat att finansiera och 
medfinansiera samverkans- och samordningsprojekt. 

 
 
Utredningen konstaterar att flera olika aktörer ansvarar för olika typer 
av steg 1- och steg 2-åtgärder och att aktörernas mandat att finansiera 
eller medfinansiera steg 1- och steg 2-åtgärder behöver förtydligas. Ut-
redningen bedömer att klarhet i frågan om finansieringsmandat för 
Trafikverket och andra aktörer är centralt för att fyrstegsprincipen 
ska få ökat genomslag i transportplaneringen och i ökad omfattning 
bidra till samhällsekonomisk effektivitet och ett transporteffektivt 
samhälle. 

I 2022-års regleringsbrev fick Trafikverket i uppdrag att redovisa 
typer av åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av trans-
portsätt eller som innebär att befintlig infrastruktur används mer effek-
tivt. Fokus för uppdraget är att analysera och redovisa vilka steg 1- 
och steg 2-åtgärder som kan finansieras med medel från den natio-
nella planen för transportinfrastruktur respektive länsplanerna för 
regional transportinfrastruktur samt vilka åtgärdstyper som inte kan 
finansieras på så sätt och skälen till det.90 

 
90 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Trafikverket, Infrastrukturdepartementet 
I2021/03296, I2021/03249 (delvis) och I2021/00744, uppdrag nr 6, 16 december 2021. 
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Utredningen förutsätter att uppdraget i Trafikverkets reglerings-
brev91 kommer att bidra till ökad klarhet i mandatfrågan men menar 
att uppdraget bör kompletteras med fler perspektiv. Utredningen före-
slår därför att regeringen ger Trafikanalys i samråd med Boverket, 
Naturvårdsverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
Sveriges kommuner och regioner samt Trafikverket i uppdrag att ta 
fram en katalog över goda exempel med verkningsfulla steg 1- och 
steg 2-åtgärder som var och en samt i åtgärdskombinationer kan bidra 
till de transportpolitiska målen och ett transporteffektivt samhälle. 
Uppdraget bör beakta nationell och internationell forskning inom 
området. 

I uppdraget bör ingå att identifiera sådana steg 1- och steg 2-åtgärder 
som i dag saknar en naturlig finansiär och föreslå hur finansierings-
situationen kan lösas, samt att se över arbetsformer och förutsättningar 
för välfungerande samverkan mellan involverade planeringsorganisa-
tioner. I uppdraget bör belysas hur effekten av kombinationer av 
åtgärder kan skilja sig från summerade effekter av enskilda åtgärder. 
Regeringen bör när den lägger uppdraget precisera hur det ska för-
hålla sig till förslagen i detta betänkande eftersom förslagens genom-
förande skulle påverka förutsättningarna för uppdraget. Uppdraget 
bör inte omfatta styrmedel som beslutas av regering eller riksdag 
såsom exempelvis skatter. 

Trafikverket ska stödja andra aktörer 

Avslutningsvis konstaterar utredningen att mindre kommuner med 
små resurser kan ha svårt att införskaffa kunskap om och genomföra 
åtgärder som bidrar till ett transporteffektivt samhälle, även när åt-
gärderna kan bidra till minskade kostnader för kommunen. Utred-
ningen föreslår därför att Trafikverket får i uppgift att stödja andra 
aktörer, exempelvis mindre kommuner, i deras arbete med åtgärder 
som kan påverka transportefterfrågan, val av transportsätt eller som 
ger effektivare användning av befintlig infrastruktur. Mindre kom-
muner kan även behöva hjälp med att söka stadsmiljöavtal i syfte att 
genomföra sådana åtgärder. 

 
91 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Trafikverket, Infrastrukturdepartementet 
I2021/03296, I2021/03249 (delvis) och I2021/00744, uppdrag nr 6, 16 december 2021. 
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Trafikverket kan redan i dag stödja kommuner och andra aktörer 
i deras arbete med transportfrågor. Ett exempel är att Trafikverket 
finansierat och tagit fram handboken Trafik för en attraktiv stad 
(TRAST) tillsammans med Sveriges kommuner och regioner samt i 
samarbete med Boverket. TRAST syftar till att vägleda planerare och 
beslutsfattare exempelvis vid framtagande av lokala trafikstrategier. 
Trafikverket har också ett regeringsuppdrag 2019–2022 att genom-
föra informations- och kunskapshöjande åtgärder inom området om-
ställning av transportsystemet till fossilfrihet. I uppdraget ingår att 
skapa en arena om fossilfri tillgänglighet och transporteffektivitet i 
städer. Enligt Trafikverket arbetar arenan bl.a. med vägledning och 
kunskapsuppbyggnad om hur omställningen till ett transporteffek-
tivt samhälle kan gå till. Arenan finansierar inte projekt men kan visa 
på olika finansieringsmöjligheter.92 

Utredningens förslag innebär att Trafikverket genom ett tillägg i 
3 § förordningen med instruktion för Trafikverket får i stående upp-
gift att stödja andra aktörer i deras arbete med åtgärder som kan på-
verka transportefterfrågan, val av transportsätt eller som ger effek-
tivare användning av befintlig transportinfrastruktur. Trafikverket 
ska på så vis med mer resurser och större långsiktighet få möjlighet 
att stötta kommuner mer verkningsfullt än i dag. Kommuner kan i 
dagsläget få bra tips om hur nya trafikstrategier kan genomföras, 
men om de personella resurserna saknas kommer ändå ingen föränd-
ring till stånd. Trafikverket ska därför ges möjlighet att finansiera och 
stödja konkreta trafikstrategier och projekt i enskilda kommuner 
genom hjälp till framtagande av och konsekvensbeskrivningar av kon-
kreta genomförandeplaner. Genom att uppgiften skrivs in i Trafik-
verkets instruktion skapas förutsättningar för myndigheten att arbeta 
långsiktigt tillsammans med kommuner och andra aktörer samt att 
säkerställa kompetens och resurser för uppgiften. Förslaget förväntas 
ge mindre kommuner bättre förutsättningar att utvecklas i riktning 
mot ökad transporteffektivitet. Formerna för hur Trafikverket ska 
stödja andra aktörer bör bestämmas i samverkan mellan Trafikverket 
och representanter för berörda parter på regional och lokal nivå, in-
klusive Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Regeringen bör ge 
Trafikverket ett uppdrag med denna innebörd. 

 
92 www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-
remisser-och-remissvar/Regeringsuppdrag/fossilfri-transportsektor--information-och-
kunskap/arena-transporteffektiv-stadsmiljo. 
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8.2.3 Tidigare beslutade infrastrukturobjekt ska bedömas 

Den transportplanering som nu sker är viktig för transportsystemets 
framtida utveckling och samhällets utformning. För att påverka ut-
vecklingen fram till 2030 är det dock inte tillräckligt med att nya 
objekt som kommer in i infrastrukturplaneringen ligger i linje med 
klimat- och miljömålen. Om redan beslutade objekt eller projekt finns 
kvar trots att de motverkar eller inte ligger i linje med de transport-
politiska målen inklusive klimatmålet kommer måluppfyllelsen att 
försvåras. 

Frågan har studerats inom projektet93 Miljömål inom transport-
planeringen. I projektet framkommer att det i länsplanerna förekom-
mer gamla vägobjekt som inte är genomförda och som inte skulle ha 
kvalat in om de hade bedömts utifrån dagens mål, prioriteringar och 
arbetssätt. 

Utredningen anser att infrastrukturobjekt som har beslutats i en 
tidigare nationell plan eller en länsplan, men inte byggstartats, endast 
bör inkluderas i föreliggande plan om de följer inriktningen enligt 
4 § 1 förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur 
respektive 4 § 2 förordningen om länsplaner för regional transport-
infrastruktur. Inriktningen på investeringar och åtgärder enligt dessa 
bestämmelser ska vara den som bedöms ha störst effekt för att nå de 
transportpolitiska målen. Utredningen föreslår därför ett tillägg i 4 § 
förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur och i 
4 § förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur 
med innebörden att det ska fastställas om tidigare beslutade infrastruk-
turobjekt som ännu inte byggstartats följer den inriktning som bedöms 
ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen. Planupprät-
taren förutsätts tillse att endast infrastrukturobjekt som följer den 
inriktningen inkluderas i föreliggande planförslag, om det inte finns 
särskilda skäl för undantag. 

Förslaget förväntas bidra till de transportpolitiska målen inklusive 
klimatmålet, ett mer transporteffektivt samhälle och ökad samhälls-
ekonomisk effektivitet genom att minska transportplaneringens inne-
boende tröghet avseende inriktningsförändringar. Förslaget samverkar 
i hög grad med förslaget om ändrad utgångspunkt för planernas inrikt-
ning. 

 
93 Naturvårdsverket (2020), s. 33–34. 
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8.2.4 Trafikverket ska tillämpa en scenariobaserad 
arbetsmetodik för transportplanering 

Brister i dagens infrastrukturplanering baserad på prognoser 

Transportpolitiken utgår från mål som riksdagen beslutat om. Det 
övergripande transportpolitiska målet är att en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning säkerställs för 
medborgarna och för näringslivet i hela landet. Dessutom finns ett 
funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö 
och hälsa som sinsemellan är jämbördiga. För att det övergripande 
transportpolitiska målet ska kunna nås har regeringen angett att funk-
tionsmålet i huvudsak ska utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.94 

Transportpolitiken är således målstyrd och med målen som utgångs-
punkt arbetar Trafikverket med prognoser baserade på skrivningar i 
regeringens infrastrukturproposition Investeringar för ett starkt och 
hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) som bl.a. anger att:95 

• Prognoser ska utgå från beslutade förutsättningar, styrmedel och 
planer för infrastrukturen. 

• Prognoser ska beakta arbetet hos andra statliga aktörer. 

• Alternativa antaganden ska i första hand studeras genom så kallade 
känslighetsanalyser av ett prognosresultat, snarare än genom att 
flera olika prognoser utarbetas. 

• Alternativa tillämpningar och prognoser ska kunna relateras till 
de nationella prognoserna. 

Basprognosens roll är enligt Trafikverket att utgöra ett underlag för 
en sannolik utveckling. Men prognosen, som den används i dag, är mer 
än ett underlag. Den blir många gånger i realiteten alltför tongivande, 
vilket kan bromsa städers omvandling och bostadsbyggande. 

I ett forsknings- och utvecklingsprojekt96 har motsättningar mellan 
dagens planering baserad på prognoser och en tydligare målstyrd pla-
nering studerats. I studien beskrivs hur dagens infrastrukturplanering 
utgår från prognosmodeller som förutsäger en framtida trafikökning. 

 
94 Prop. 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige, s. 5–6. 
95 Prop. 2012/13:25, Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, s. 88–89. 
96 Hult, Åsa m fl. (2017), s. 7. 
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Den målstyrda planeringen som studerats beskrivs enligt studien på 
följande sätt:97 

Den målstyrda planeringen utgår från lokala mål om att bromsa, stabi-
lisera eller minska trafikarbetet av miljöskäl, eller för att underlätta för-
tätning och ny bebyggelse, omvandla trafikleder till stadsgator och lik-
nande. 

I projektet har 13 medelstora till stora kommuner medverkat, t.ex. 
Eskilstuna, Sundsvall och Umeå. I flera kommuner med stadsförny-
elseprojekt upplever kommunerna att Trafikverkets planering med 
basprognosen som grund krockar med kommunernas ambitioner att 
begränsa biltrafiken och bygga bostäder och arbetsplatser centralt. 
Om vägtrafiken förväntas öka i basprognosen uppstår t.ex. ett pro-
blem för Trafikverket om bostäder och kontor byggs nära en natio-
nell väg. Nya bostäder och kontor genererar biltrafik som kommer 
att använda den nationella vägen, vars kapacitet med hänsyn till bas-
prognosens trafikökning kan bli otillräcklig. Därför kan nya, centralt 
lokaliserade projekt vara ofördelaktiga enligt Trafikverkets planering 
och Trafikverket kan motsätta sig centrala projekt för att t.ex. förtäta 
och bygga fler bostäder om de upplever att riksintresse för statlig 
väg kan påverkas negativt. Detta trots att ett av syftena med centrala 
stadsförnyelseprojekt är att minska behovet och nygenereringen av 
bilresor genom att skapa tillgänglighet och närhet. 

Andra exempel på konflikter mellan dagens planering och en tyd-
ligare målstyrd planering är när Trafikverket planerar ny- eller om-
byggnation av infrastruktur för att förbättra tillgängligheten med bil, 
vilket kommuner upplever problematiskt eftersom de ser svårigheter 
att hantera och planera för den ökade biltrafiken.98 Kommunen kan 
i stället vilja satsa på stadsgator med lägre hastigheter för att minska 
barriäreffekter och problem med buller, något som Trafikverket kan 
motsätta sig och satsningen blir därför svår att genomföra. Enligt de 
intervjuer som gjordes i studien upplever många kommunrepresen-
tanter att Trafikverkets mål i praktiken är att skapa god framkomlig-
het för biltrafik. Detta bekräftas delvis av Trafikverkets representanter 
som ofta anser att99 

 
97 Hult, Åsa m fl. (2017), s. 7. 
98 Hult, Åsa m fl. (2017), s. 7. 
99 Hult, Åsa m fl. (2017), s. 7. 
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…deras övergripande mål är att tillhandhålla god tillgänglighet och att 
de inte har någon annan möjlighet att planera på ett annat sätt, så länge 
prognoserna visar att trafiken kommer att öka. 

Trafikverket, å sin sida, menar att det saknas konkreta kommunala 
åtgärder som gör det troligt att de kommunala målen kan nås och att 
kommunerna i praktiken därför skjuter över ansvar och kostnader på 
Trafikverket.100 

Ett forskningsprojekt101 har undersökt hur miljömålen tas om hand 
i planeringsprocessen mellan statliga, regionala och kommunala aktö-
rer. En fråga som återkommer i samtal med aktörerna är att dagens 
trafikprognoser utgår från en växande efterfrågan på resor och gods-
transporter på väg, vilket leder till infrastrukturinvesteringar för att 
möta det prognostiserade behovet. Detta innebär i sin tur att miljö-
målen motverkas när insatserna i stället borde fokusera på en mer trans-
porteffektiv samhällsplanering i kombination med åtgärder, styr-
medel och infrastruktursatsningar som håller tillbaka efterfrågan på 
bil- och lastbilstransporter.102 I projektet konstateras att miljömålen 
får ett begränsat genomslag eftersom de anses som otydliga eller stå 
i konflikt med andra mål. En annan anledning, som tas upp i projektet, 
till att miljömålen inte slår igenom är att infrastrukturobjekt som be-
slutats i tidigare planeringsomgångar inte omprövas när ny eller revi-
derad planering genomförs trots att de kan försvåra en uppfyllelse av 
miljömålen. Ytterligare en anledning till det begränsade genomslaget 
är enligt forskningsprojektet att det saknas ett tydligt ansvar för att 
miljömålen prioriteras i hela planeringsprocessen. 

I projektet ges flera förslag till förändrade arbetssätt och uppdrag:103 

• En gemensam målbild behöver tas fram gällande vad omställningen 
av transportsystemet innebär i förändrade konkreta prioriteringar. 

• Regeringen bör förtydliga för Trafikverket hur olika miljömål ska 
tolkas och prioriteras. 

• Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utveckla målorien-
terade prognoser utifrån ett mer transporteffektivt samhälle som 
komplement till dagens basprognoser. 

 
100 Hult Åsa, m fl. (2017), s. 7. 
101 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020a). 
102 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020a), s. 17–18. 
103 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020a), s. 8. 
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• Regeringen bör utfärda direktiv som gör det möjligt för Trafik-
verket att finansiera och hantera steg 1- och steg 2-åtgärder. 

• Regeringen bör även överväga att avsätta en speciell pott för dessa 
åtgärder i infrastrukturbudgeten och förstärka budgeten till stads-
miljöavtal. 

• Metoder behöver utvecklas för att ompröva beslutade objekt som 
inte ligger i linje med dagens miljömål. 

Marginalperspektiv och inducerad trafik 

Infrastrukturplaneringen på nationell nivå vid Trafikverket, men 
också i stor utsträckning vid regioner och kommuner, utgår i dag 
från att infrastrukturens roll för att påverka trafikens växthusgas-
utsläpp är marginell eftersom de nya infrastrukturobjekt som byggs 
utgör en liten del i förhållande till den redan byggda infrastrukturen 
och för att det inte är infrastrukturen i sig utan trafiken som står för 
de stora utsläppen. Synsättet, har i en rapport104 benämnts ”marginal-
perspektivet”, och baseras på att åtgärder som påskyndar en övergång 
till klimatneutrala transporter i första hand handlar om styrmedel för 
elektrifiering, biodrivmedel samt transportarbete och val av färdmedel 
med bränsleskatter som de viktigaste åtgärderna. Genom att tillämpa 
ett s.k. marginalperspektiv finns dock en risk att viktiga effekter som 
inducerad trafikefterfrågan förbises. 

Inducerad trafik har studerats såväl i nationell som i internationell 
forskning. I en rapport105 definieras begreppet enligt följande:  

Inducerad biltrafik definierar den extra biltrafik som nygenereras av ut-
ökad vägkapacitet och är alltså biltrafik utöver omfördelningen i tid och 
rum av den som redan finns i systemet. Den inducerade trafiken består av 
resor som kunde ha gjorts med annat färdmedel, längre bilresor samt av 
bilresor som inte hade gjorts alls utan den nya vägkapaciteten. Inducerad 
trafik inkluderar inte ökad trafik på grund av att befolkning eller eko-
nomiskt utrymme ökar. 

När inte tillräcklig hänsyn tas till inducerad trafik vid transport- och 
infrastrukturplanering kan det dels leda till att trafiken ökar mer än 

 
104 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020a), s. 23. 
105 Smidfelt Rosqvist, Lena m.fl. (2011), s. 9. 
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avsett, dels att de funktioner och den kapacitet som avsågs med en 
investering inte uppnås.106 

Problem med inducerad trafik tas också upp i en OECD-rapport107. 
Rapporten konstaterar att transport- och markplanering i städer är 
fokuserad på restidsbesparingar för bilkörning, med utbyggd väg-
infrastruktur som följd, vilket i sin tur leder till inducerad efterfrågan, 
utglesning av stadsbilden samt minskad konkurrenskraft och minskad 
attraktivitet för gång-, cykel och kollektivtrafik. I rapporten nämns 
också hur ett för starkt fokus på mobilitet leder till att planering och 
satsningar på närhet och tillgänglighet förbises.108 

In addition, road capacity expansion implies that a higher share of public 
space, and investment, is allocated to car driving and parking to the detri-
ment of other modes and uses of public space beyond transport, further 
limiting the possibility of creating proximity, and also reducing the 
attractiveness of active and shared modes. 

Andra effekter som riskerar att förbises med ett marginalresonemang 
är alternativanvändning av tillgängliga medel. En del av pengarna som 
nu används för nybyggnation hade, med ett annat synsätt, kunnat ge 
påtagliga effekter på trafikarbetet om de använts till steg 1- och 
steg 2-åtgärder (se t.ex. avsnitt 8.2.5). En annan aspekt är legitimi-
teten och acceptansen till den förda politiken. Styrmedel som höjda 
bränsleskatter kommer sannolikt att behöva kompletteras med utbuds-
skapande alternativ som satsningar på cykel- och kollektivtrafik. Reso-
nemanget utvecklas i en forskningsstudie109 där en av slutsatserna är 
att det kommer vara svårt att klara transportsektorns klimatmål utan 
negativa effekter för exempelvis landsbygdens invånare. En rekom-
mendation från studien är därför att kompensatoriska styrmedel sätts 
in för att undvika att stora grupper uppfattar sig som förlorare och 
på så vis försvårar och fördröjer omställningen.  

 
106 Smidfelt Rosqvist, Lena m.fl. (2011), s. 9. 
107 OECD (2021), s. 11. 
108 OECD (2021), s. 61. 
109 Winslott Hiselius, Lena m.fl. (2020), s. 48. 
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Strategiska miljöbedömningar kan integreras bättre 
i transportplaneringen 

En aktuell forskningsredovisning110 har visat att integreringen av stra-
tegisk miljöbedömning enligt miljöbalkens krav brister i nationell in-
frastrukturplanering. Syftet med strategisk miljöbedömning är att in-
tegrera miljö- och hållbarhetsaspekter i ett tidigt planeringsskede där 
det finns möjligheter att påverka den strategiska inriktningen. Stra-
tegisk miljöbedömning initieras i dag för sent för att kunna främja en 
hållbar utveckling i transportplaneringen och strategisk miljöbedöm-
ning utförs inte i den strategiskt viktiga inriktningsplaneringen. Möj-
ligheter att genom samråd ge andra myndigheter utrymme att påverka 
miljöbedömningens och planeringsprocessens innehåll, form och 
inriktning tas, enligt forskningsrapporten, inte heller tillvara i dag.111 

Sammantagen bedömning av brister 

Utredningen konstaterar att dagens infrastrukturplanering vid Trafik-
verket utgående från prognoser orsakar flera problem. Dessa pro-
blem kan sammanfattas enligt följande: 

1. Klimat- och miljömål får inte tillräckligt tydligt genomslag i trans-
portplaneringen eftersom den prognosbaserade planeringsansat-
sen gör att investeringar i utbyggd vägkapacitet beräknas vara lön-
samma och rationella för att möta en förväntad trafikökning med 
personbil och lastbil till skillnad från åtgärder för att dämpa efter-
frågan på transporter med personbil och lastbil. En bidragande 
orsak till detta är enligt utredningens bedömning att det i nuläget 
är otydligt hur klimat- och miljörelaterade mål ska prioriteras i 
förhållande till andra mål på transportområdet. En annan orsak är 
avsaknaden av en djupare problemanalys av en omställning som både 
är miljömässigt- och socialt hållbar gällande t.ex. användningen av 
biodrivmedel. 

2. Det uppstår konflikter mellan å ena sidan Trafikverkets prognos-
baserade planering som utgår från ökande trafikflöden och å andra 
sidan lokalt beslutade mål om trafikbegränsningar och planerad 
stadsutveckling. Investeringar i förstärkt vägkapacitet för att möta 

 
110 Lundberg, Kristina m.fl. (2020), s. 14. 
111 Lundberg, Kristina m.fl. (2020), s. 15. 
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en förväntad trafikökning motverkar i dessa fall lokala ambitioner 
om att åstadkomma ett mer transporteffektivt samhälle. 

3. Transportplanering utifrån en basprognos med fortsatt ökad bil-
trafik, lastbilstrafik och flygresande riskerar att leda till åtgärder 
som passar dåligt in i ett framtida hållbart och transporteffektivt 
samhälle. Detta gäller inte minst i en värld som i snabb takt ställer 
om för att efterleva intentionen med Parisavtalet112. Att planera 
för ett långsiktigt hållbart transportsystem kräver att flera olika 
scenarier för ett mer transporteffektivt samhälle utforskas avse-
ende styrning och omvärldsutveckling samt ökad samverkan med 
regional och lokal nivå. Transportplaneringen kan inte längre baseras 
på en prognos som bygger på historiska samband och som leder 
till en ohållbar ökning av bil- och lastbilstrafik samt flygresande. 

4. Slutligen tar inte dagens prognosbaserade planeringsansats tillräck-
lig hänsyn till inducerad vägtrafik. 

Inför scenariobaserad transportplanering 

En scenariobaserad transportplanering ska utgå från att transport-
systemets omställning behöver stå på tre ben: transporteffektivt sam-
hälle, fossilfria och energieffektiva fordon samt förnybara drivmedel. 
Utredningen anser att det av flera skäl är angeläget att framöver 
basera transportplaneringen på scenarier: 

1. Den långsiktiga transportplaneringen vid Trafikverket ska bl.a. ge 
regeringen och riksdagen möjlighet att påverka den strategiska 
inriktningen för transportsystemets utveckling.113 För menings-
fulla och välgrundade politiska beslut om inriktningen krävs dock 
ett beslutsunderlag som synliggör en bredd av utvecklingsalterna-
tiv, målkonflikter samt strategiska vägval med påverkan på målupp-
fyllelse och fördelning av effekter. En scenariobaserad planering 
kan till skillnad från dagens planering skapa förutsättningar för 
en välgrundad och reell politisk styrning av den strategiska inrikt-
ningen för transportsystemets utveckling.114 

 
112 Prop. 2016/17:16, Godkännaden av klimatavtalet från Paris. 
113 Prop. 2016/17:21, Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrens-
kraft och hållbar utveckling. 
114 Witzell, Jacob (2021), s. 13. 
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2. Det övergripande transportpolitiska målet om ett långsiktigt håll-
bart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem för med-
borgare och näringsliv i hela landet är inte uppnått. Utredningen 
bedömer att nuvarande utveckling av transportsystemet inte leder 
till att transportsektorns klimatmål nås på ett hållbart sätt eller 
bidrar i tillräcklig utsträckning till uppfyllelse av andra miljömål. 
Det finns därför anledning att även undersöka andra utvecklings-
alternativ för transportsystemet än vad som följer av nuvarande 
inriktning, vilket förutsätter att flera scenarier utvecklas och ana-
lyseras. 

3. Utvecklingsalternativ för att uppnå transportpolitiska mål, klimat-
mål och andra miljömål präglas av djup osäkerhet och även de mo-
deller som i dag tillämpas i planeringen är grundade i antaganden 
som bär på betydande osäkerhet. Att utarbeta alternativa inrikt-
ningar möjliggör en mer robust planering genom att åtgärders rele-
vans och effektivitet kan bedömas gentemot flera möjliga fram-
tidsutvecklingar. 

4. Scenarier gör det möjligt att tydliggöra strategiska vägval och deras 
effekter på bl.a. klimat- och miljömål i inriktningsplaneringen. 
Miljöbedömningen är ett verktyg för dessa strategiska vägval. Olika 
scenarier bör därför utgöra alternativ i miljöbedömning av såväl in-
riktningsunderlag som nationell plan och länsplaner för transport-
systemet.115 

Trafikverkets infrastrukturplanering utgående från prognoser behöver 
därför ersättas av en scenariobaserad transportplanering som inklu-
derar ökad samverkan med relevanta myndigheter som Energi-
myndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, länsstyrelserna samt 
den regionala och lokala nivån. Trafikverket ska därmed i samverkan 
med andra planera för åtgärder som bidrar till och passar in i ett mer 
transporteffektivt samhälle. Förslaget bör genomföras genom en änd-
ring med denna innebörd av 2 § 5 förordningen med instruktion för 
Trafikverket. Ändringen klargör också att scenarierna ska ligga till 
grund för strategiska miljöbedömningar inom transportplaneringen. 
Det är viktigt att en strategisk miljöbedömning genomförs under den 
för slutresultatet avgörande inriktningsplaneringen, dvs. i en tidig fas 
av transportplaneringen. Genom den föreslagna myndighetssamverkan 

 
115 Witzell, Jacob (2021), s. 11. 
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stärks förutsättningarna att i scenarier beakta aspekter såsom föränd-
rad fysisk bebyggelsestruktur, kombinationer av styrmedel, teknik-
utveckling och pågående arbete inom relevanta politikområden. 

Scenarierna ska utforska effekter och konsekvenser av olika prin-
cipiella kombinationer av styrning på nationell, regional och lokal nivå 
samt olika inriktningar för transportplaneringen. Scenarierna ska också 
tydliggöra målkonflikter och strategiska vägval. En utgångspunkt i 
arbetet med att ta fram scenarier ska utgöras av det reviderade syftet 
med transportplaneringen enligt utredningens förslag, vilket inne-
fattar att bidra till ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet 
med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. Det innebär att 
Trafikverket ska ta fram och tillhandahålla scenarier för ett mer trans-
porteffektivt samhälle som ska användas vid val och dimensionering 
av åtgärder i stället för nuvarande basprognos. Ett referensscenario 
ska också tas fram för konsekvensbeskrivning. 

Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att precisera formerna 
för den scenariobaserade arbetsmetodiken. Uppdraget bör genom-
föras tillsammans med Boverket, Energimyndigheten, Naturvårds-
verket, Trafikanalys, Transportstyrelsen och länsstyrelserna. Stor vikt 
bör läggas vid att uppnå samsyn mellan myndigheterna i uppdraget. 

Koordinering och samverkan i infrastrukturplaneringen på regio-
nal nivå stärks om det regleras att Trafikverket ska bistå den regionala 
nivån i arbetet att ta fram och tillämpa anpassningar av de nationella 
scenarierna utifrån regionala målsättningar, strategier och planerings-
inriktningar och som i ökad utsträckning tillvaratar lokal kunskap 
om planeringsförutsättningar. Utredningens förslag på tillägg i 8 § för-
ordningen med instruktion för Trafikverket ger länsplaneupprättare 
möjlighet att ta initiativ till regionaliserade scenarier som utarbetas i 
samverkan med Trafikverket. 

Utredningen anser sammantaget att en scenariobaserad planering 
som inkluderar ökad samverkan med relevanta myndigheter på natio-
nell, regional och lokal nivå har förutsättningar att bidra till en mer 
samhällsekonomiskt effektiv transportplanering som skapar bättre 
förutsättningar att nå mål på klimatområdet och övriga miljömål. 
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8.2.5 Effekter på åtgärdsfördelning inom transportplaneringen 

Den omsvängning i fördelning av medel mellan olika typer av åtgär-
der i den nationella planen och länsplanerna som skett hittills med 
utgångspunkt i klimatomställningen har i stor utsträckning handlat 
om att mindre medel lagts på stora väginvesteringar och mer på inve-
steringar i järnväg och åtgärder för att underlätta framkomligheten 
för kollektivtrafiken med syftet att öka kollektivtrafikens attraktivi-
tet. Åtgärder för att minska biltrafikens relativa attraktivitet har där-
emot haft en mindre framträdande plats i planeringen. 

Med utredningens förslag kommer sannolikt åtgärder som omför-
delar gatuutrymme från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik att 
öka i planerna, på samma sätt som skett i andra europeiska länder.116 Det 
kan t.ex. handla om omvandling av trafikleder i städer till stadsboule-
varder eller omvandling av genomfartsvägar genom mindre samhällen 
till bygdegator med bättre utrymme för säker cykling. Steg 1-åtgärder 
som gröna resplaner och prova-på-kampanjer för kollektivtrafik och 
elcykel får troligen ett ökat genomslag i transportplaneringen när det 
blir möjligt att få statlig medfinansiering till dessa. En steg 1-åtgärd 
som kan förväntas öka i omfattning med utredningens förslag är sänkta 
hastighetsgränser som ofta prioriteras lågt i dagens transportplaner-
ing med hänvisning till att den minskar tillgängligheten med bil. 

Ett ökat fokus på transporteffektivitet i Trafikverkets planering 
skulle sannolikt få indirekta konsekvenser för kommunernas planer-
ing, med ett ökat fokus på transportsnål bebyggelseutveckling och 
mer restriktiva parkeringspolicyer. 

Flera steg 3-åtgärder i dagens planer syftar till att öka användbar-
heten av befintlig infrastruktur. Många av dessa åtgärder är relevanta 
även vid ett ökat fokus på ett transporteffektivt samhälle, inte minst 
på godssidan. Ett viktigt område för att minska trafikarbetet med last-
bil kan vara möjligheten att köra längre och tyngre lastbilar, men då 
måste infrastrukturen vara anpassad för detta. Likaså förutsätter en 
överflyttning av godstransporter från lastbil till järnväg och sjöfart 
investeringar i järnväg och farleder. 

Flera steg 4-åtgärder i dagens planer framstår som mindre relevanta 
för eller svårförenliga med ett transporteffektivt samhälle, såsom 
exempelvis större investeringar i ny väginfrastruktur. Många sådana 
åtgärder ligger i planerna i dag och skulle sannolikt strykas om en om-

 
116 Holm, Fredrik (2019), s. 7, 14 och 28. 
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prövning av äldre objekt genomförs enligt utredningens förslag. Flera 
steg 4-åtgärder på järnvägssidan kan dock vara fortsatt relevanta, 
t.ex. satsningar på dubbelspår. 

Sammanfattningsvis förväntas utredningens förslag leda till en för-
ändring av innehållet i nationell plan och länsplaner enligt följande 
principer: 

• Medel omfördelas från steg 4-åtgärder på väg, där vissa tidigare 
beslutade åtgärder förväntas strykas, till åtgärder på järnväg och 
åtgärder på de lägre stegen i fyrstegsprincipen. 

• Ökat fokus på steg 3-åtgärder för att möjliggöra godstransporter 
med längre och tyngre lastbilar, med järnväg och med sjöfart. 

• Steg 2- och steg 3-åtgärder utformas för att omfördela ytor från 
bilväg till kollektivtrafik, gång och cykel. 

• Fler steg 1-åtgärder såsom exempelvis gröna resplaner och prova-
på-kampanjer. 

• Åtgärder som verkar begränsande gentemot bilism, som lägre has-
tighetsgränser och högre parkeringsavgifter, förväntas få större 
acceptans. Parkeringsavgifter beslutas huvudsakligen på kommunal 
nivå. 

• Ökat fokus på samverkan mellan Trafikverket, regioner och kom-
muner för att tillgodose tillgänglighet utan att öka trafikarbetet 
samt för att minska behovet av resor. 

För att den förändrade inriktning av transportplaneringen som be-
skrivs här ska få genomslag krävs både ökade resurser genom omför-
delning till transportplaneringens aktörer i enlighet med utredningens 
förslag och en generell styrmedelsutveckling som är förenlig med ett 
transporteffektivt samhälle. 

8.2.6 Tidsvärderingar och kalkylränta 

Trafikverket använder sig av trafikprognosmodeller som Sampers och 
Samgods (se avsnitt 7.4). I prognoser och samhällsekonomiska effekt-
bedömningar värderas med hjälp av modellerna, monetäriserad sam-
hällsnytta i form av kortare restid till följd av väginvesteringar ofta 
högre än andra åtgärder. Det får till följd att åtgärder och styrmedel 
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som bidrar till miljömålen men som minskar framkomlighet, hastig-
het och attraktivitet för personbils- och lastbilstrafiken vanligen har 
svårt att bli samhällsekonomiskt effektiva enligt dagens effektbedöm-
ningar. Kritiken av restidsvärderingens dominans har i ett europeiskt 
projekt som letts av Wuppertal Institute for Climate, Environment and 
Energy sammanfattats till följande punkter.117 

• Totala tidsvinster för projekt är vanligtvis resultatet av många 
små tidsbesparingar som totalt inte är relevanta för den enskilde 
trafikanten. 

• Individers restid tenderar att vara konstanta över tid, vilket be-
tyder att tidsbesparingar primärt medger längre res- och trans-
portsträcka. 

• Tidsvärderingarna som används i dag är alltför homogena för att 
på ett korrekt sätt återge olika resenärers värdering av tid. Viss 
differentiering görs dock och utredningen konstaterar att i 
Sverige skiljer sig restidsvärderingen mellan olika färdsätt och för 
olika typer av ärenden. 

Restidssäkerhet kan vara högre värderad jämfört med restidsbespar-
ingar av den enskilde trafikanten. Kostnads-nyttoanalysens inflytande 
på nationell transportplanering problematiseras vidare i en avhand-
ling118 från Linköpings universitet. Frågor som tas upp är utmaningar 
med att kostandsnyttoanalysen gör anspråk på att vara ett neutralt 
beslutsunderlag och att den anses kunna representera individers vär-
deringar genom betalningsvilja. 

I en intervjustudie119 om hinder och möjligheter för att öka kol-
lektivtrafikandelen lyfts trafikprognoser och samhällsekonomiska ana-
lyser, kostnads-nyttoanalyser, fram som problematiska. Trafikprog-
noserna beskrivs ge en verklighetsbild som från början är färgad och 
utformad utifrån ett bilfokus och därför har begränsningar i att fånga 
utvecklingen för gång, cykel och kollektivtrafik. Prognoserna anses 
också behandlas som en sanning trots att de bygger på antaganden 
och förenklingar av verkligheten.120 För de samhällsekonomiska ana-
lyserna framkommer en stor skepsis över såväl värderingen de byg-

 
117 Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (2014), s. 10. 
118 Thoresson, Karin (2011), s. 222. 
119 Dickinson, Joanna m.fl. (2016). 
120 Dickinson, Joanna m.fl. (2016), s. 108. 



SOU 2022:21 Utredningens förslag – transporteffektivt samhälle 

437 

ger på som för tillämpningen. Vissa perspektiv som tidvärderingar 
anses få en orimligt stor tyngd medan andra perspektiv är sämre 
representerade. Ett specifikt problem som tas upp är att biltrafikan-
tens tid värderas högre jämfört med tiden för personen som reser 
kollektivt. Ett resultat är att satsningar för ökad biltrafik gynnas 
medan kollektivtrafiken missgynnas.121 

Transportekonomiska modeller med kostnads-nyttoanalyser anses 
också ha påtagliga och systematiska snedvridningar som favoriserar 
mobilitet framför tillgänglighet.122 Inom trafikpsykologisk forskning 
har det lanserats komplementära mått för att analysera tillgänglighet. 
Ett sådant mått är upplevd tillgänglighet där andra värden än mone-
tärt baserade tidsvinster uppskattas.123 

Restidsvärderingen som del i kostnads-nyttoanalysen och dess på-
verkan på rättvise- och fördelningsfrågor har vidare studerats utifrån 
förutsättningen att restidsvinster byts ut mot tillgänglighetsvinster.124 
En av slutsatserna är att tillgänglighet som mått ger vissa rättvise-
fördelar framför restidsmåttet. Den viktigaste effekten som lyfts 
fram är att de grupper som i dag är underrepresenterade i form av antal 
resor och reslängd inte blir missgynnade av ett tillgänglighetsmått på 
samma sätt som av ett restidsmått. 

Ett annat problem med prognosmodellerna är att de undervärderar 
effekter av åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken. Det gäller främst 
att åtgärder som minskar trängsel och förseningar, vilka är viktiga 
för kollektivtrafikens attraktionskraft, inte ger utslag på efterfrågan i 
modellerna.125 

Ett ytterligare problem med Trafikverkets samhällsekonomiska 
modell är användandet av diskontering som innebär att värdet av 
framtida effekter som klimat avtar med tiden. Problemet med dis-
konteringsränta har beskrivits av Vetenskapliga Rådet för Hållbar 
Utveckling126. Rådet anser i en rapport om samhällsekonomiska ana-
lyser att:127 
  

 
121 Dickinson, Joanna m.fl. (2016), s. 108. 
122 Litman, Todd (2013), s. 1. 
123 Lättman, Katrin (2018), s. 6. 
124 Martens, Karel m.fl. (2017), s. 13. 
125 Norheim, Bård m.fl. (2016), s. 11. 
126 Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling inrättades 2015 av regeringen som en del av 
Miljövårdsberedningen. 
127 Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling (2018), s. 7. 
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En hög diskonteringsränta blir oförenlig med långsiktig hållbarhet om 
den leder till att åtgärder som är nödvändiga för att nå sådan hållbarhet 
väljs bort eftersom de inte faller ut som samhällsekonomiskt lönsamma 
i analysen. 

Vetenskapliga rådet ger i sin rapport flera rekommendationer. En 
rekommendation är att de samhällsekonomiska analyserna behöver 
uppdateras och utvecklas för att bättre kunna stödja ett beslutsfattande 
kring klimat och Agenda 2030-frågor. En annan rekommendation 
gäller just diskonteringsräntan. Rådet anser att räntan bör vara så låg 
att den är förenlig med långsiktig hållbarhet och generationsmålet. 
Rådet anser också att en med tiden sjunkande diskonteringsränta bör 
övervägas och att det finns vetenskapliga argument för en sådan för-
ändring.128 

Utredningen anser att den kritik som förs fram mot tillämpning 
av kostnads-nyttoanalyser visar på betydande hinder mot att kunna 
analysera och vidta relevanta åtgärder och styrmedel för ett transport-
effektivt samhälle. När valet står mellan två olika dragningar av en 
väg kan en samhällsekonomisk kalkyl vara ett bra underlag, men när 
det handlar om förändringar av transportsystemet och val av långsiktig 
planeringsinriktning, dvs. strategiska vägval och handlingsinriktningar, 
är dagens kostnadsnyttokalkyler olämpliga som beslutsunderlag. Ut-
redningen anser därför att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag 
att analysera och dra lärdomar av metoder och modeller som används 
nationellt och internationellt och som beskriver nyttor och kostna-
der av styrmedel och åtgärder för ett transporteffektivt samhälle.  

I uppdraget ingår att, utifrån de nationella och internationella erfar-
enheterna, granska användningen av analysmetoder och kalkylvärden 
i den s.k. ASEK-rapporten (Analysmetod och samhällsekonomiska kal-
kylvärden för transportsektorn). Granskningen ska syfta till att tydlig-
göra begränsningar med samhällsekonomiska kalkyler och kalkylvär-
den samt under vilka förutsättningar de ska utgöra ett beslutsunderlag 
i transportplaneringen. Uppdraget bör utföras av Trafikverket i sam-
råd med Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Sjöfarts-
verket, Trafikanalys och Transportstyrelsen. 

 
128 Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling (2018), s. 8. 
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8.3 Transportvillkor bör regleras i miljöbalken 

Utredningens förslag: Det ska läggas till en ny punkt i 22 kap. 
25 § miljöbalken som innebär att ett tillstånd i förekommande fall 
ska innehålla bestämmelser om de villkor som behövs för att 
minska miljö- och klimatpåverkan från sådana transporter som 
utgör s.k. följdföretag enligt 16 kap. 7 § miljöbalken. 

Skäl för utredningens förslag 

Det framgår av 16 kap. 7 § miljöbalken och av rättspraxis att trans-
portvillkor kan meddelas för tillståndspliktiga verksamheter. Med an-
ledning av utredningens förslag129 i delbetänkandet En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden om att miljöbalken ska tillämpas 
så att klimatförändringar minimeras och att utsläpp av växthusgaser 
ska redovisas och bedömas i miljöbedömningen och tillståndspröv-
ningen, anser utredningen att det även bör införas i miljöbalken att 
transportvillkor ska meddelas för tillståndspliktiga verksamheters 
transporter i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan. Tillsammans 
med förslaget om en ändrad platsvalsregel i avsnitt 4.1, kan trans-
portvillkor bidra till ett transporteffektivt samhälle. 

Eftersom det redan är möjligt att föreskriva transportvillkor är 
syftet inte att skärpa det som redan gäller utan endast att tillförsäkra 
att sådana villkor föreskrivs i större utsträckning än som görs i dag. 

Transporter till och från tillståndspliktiga verksamheter ska beaktas 

Vid tillståndsprövning av en verksamhet ska enligt 16 kap. 7 § miljö-
balken hänsyn tas till andra verksamheter eller särskilda anläggningar 
som kan komma att behövas för att verksamheten ska kunna komma 
till stånd eller bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Som framgår av 
förarbetena130 ska alltså även de s.k. följdföretag som behövs för den 
ansökta verksamheten beaktas vid bedömningen av verksamhetens 
tillåtlighet och på vilka villkor detta får ske. Som exempel på sådana 
följdföretag nämns vägar och kraftledningar samt farliga transporter 

 
129 SOU 2021:21, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, s. 137 f och s. 174 f. 
130 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 2, s. 208. 
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som ska ske till och från den prövade verksamheten. Både följdverk-
samheter under driftsfasen och anläggningsfasen omfattas.131 

Vidare framgår av förarbetena132 att en rimlig avgränsning ska 
göras så att endast följdföretag som har ett omedelbart samband med 
den verksamhet som tillståndsprövas beaktas. Högsta domstolen har 
i rättsfallet NJA 2004 s. 421 utvecklat i vilken utsträckning trans-
porter till och från en miljöfarlig verksamhet kan beaktas som följd-
företag vid tillståndsprövningen. Domstolen konstaterade att frågan 
om var gränsen går för att ett följdföretag ska anses ha ett omedel-
bart samband med den tillståndsprövade verksamheten får avgöras 
genom en sammanvägning av omständigheter som transporternas kar-
aktär och omfattning, var transporterna befinner sig i förhållande till 
anläggningen samt olägenheterna från transporterna satta i relation 
till olägenheterna från övrig trafik och verksamhet. En rimlig avgräns-
ning kan enligt Högsta domstolen vara att kräva av den som sökt till-
stånd att denne redovisar miljökonsekvenser av transporter till och 
från en anläggning i anläggningens närområde och beroende på hur 
allvarliga olägenheterna visar sig bli, kan tillståndsmyndigheten för-
ena tillståndet med villkor för sådana transporter, meddela ett prövo-
tidsförordnande eller ytterst avslå ansökan. 

En anläggnings närområde har i MÖD 2004:35 bedömts omfatta 
utsläpp inom en radie av en, fem respektive tio mil från anläggningen 
och i MÖD 2005:52 var tolkningen av begreppet närområde beroende 
av vilken typ av miljöpåverkan som transporterna gav upphov till var-
vid en genomgång gjordes av de olika emissionerna och deras olika 
utbredningsområden. 

Följdföretag kan regleras med s.k. transportvillkor 

Den som ansöker om tillstånd till en miljöfarlig verksamhet ska redo-
visa vilka följdföretag som kan bli aktuella och konsekvenserna av 
dem i en miljökonsekvensbeskrivning.133 Enligt 6 kap. 35 § 4 och 5 
miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning i en specifik miljö-
bedömning innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning 
av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas med-
föra i sig eller till följd av yttre händelser samt uppgifter om de åtgär-

 
131 Prop. 2016/17:200, Miljöbedömningar, s. 166. 
132 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 208. 
133 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 208. 
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der som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de 
negativa miljöeffekterna. 

Utredningen föreslog i sitt delbetänkande134 att det skulle förtyd-
ligas i 6 kap. 35 och 43 §§ miljöbalken att de åtgärder som planeras 
för att minimera en verksamhets eller åtgärds utsläpp av växthusgaser 
ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i en specifik miljö-
bedömning och bedömas i tillståndsprövningen. Utredningen före-
slog även att det skulle införas två nya bestämmelser i 22 kap. miljö-
balken om att en ansökan om tillstånd till en verksamhet som avses 
i artikel 10 och bilaga 1 i EU:s industriutsläppsdirektiv135 ska inne-
hålla förslag till hur verksamhetens utsläpp av växthusgaser kan mini-
meras vilket även ska bedömas i ett tillstånd till en sådan verksamhet. 

Av den allmänna hänsynsregeln i 2 kap. 3 § miljöbalken följer att 
alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägen-
het för människors hälsa eller miljön. Klimaträttsutredningen före-
slog i sitt delbetänkande136 att detta även ska gälla i syfte att minimera 
klimatförändringar. Av förarbetena137 till bestämmelsen framgår att 
utöver skador och olägenheter som orsakas av fastighetsanknuten 
verksamhet omfattas sådana verkningar från verksamhet och åtgär-
der som inte sker genom användande av mark, byggnad eller anlägg-
ning. Detta innebär enligt samma förarbeten att krav med stöd av 
bestämmelsen kan ställas även på exempelvis transporter. 

Tillstånd som har meddelats med stöd av miljöbalken får enligt 
16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor. Av 22 kap. 25 § miljö-
balken framgår att en dom som innebär att tillstånd ges till en verk-
samhet i förekommande fall bl.a. ska innehålla bestämmelser om villkor 
om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik samt de 
villkor som i övrigt behövs för att skydda värdefulla natur- och kul-
turmiljöer eller för att förhindra annan skada på eller olägenhet för 
omgivningen. Vad domen ska innehålla i varje enskilt fall ska anpas-
sas till ansökan och till de frågor som aktualiseras i prövningen.138 

 
134 SOU 2021:21, s. 174 f. 
135 Direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder 
för att förebygga och begränsa föroreningar)(industriutsläppsdirektivet). 
136 SOU 2021:21, s. 141 f. 
137 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 15–16. 
138 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 246. 
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I praxis finns flera avgöranden om vad s.k. transportvillkor kan 
omfatta. I NJA 2004 s. 421 konstaterade Högsta domstolen att för-
utsättningar som måste vara uppfyllda om villkor ska kunna före-
skrivas är att sökanden måste ha faktiska och rättsliga möjligheter 
att ta ansvar för uppfyllandet av villkoret, att transporterna inte får 
vara på stort avstånd från anläggningen och på det avståndet endast 
utgöra en liten del av den totala trafiken och olägenheterna från denna 
samt inte innebära en indirekt reglering av transportsektorn, t.ex. 
särskilda avgaskrav på lastbilar och fartyg. 

I MÖD 2003:45 skulle bolaget utreda möjligheterna att övergå 
till järnvägstransporter trots att bolaget ansåg att det inte var möjligt 
att föreskriva villkor som rör transporter till och från en anläggning 
när transporterna inte utförs av bolaget i egen regi. I MÖD 2004:35 
konstaterade Miljööverdomstolen att tänkbara åtgärder för att mot-
verka störningarna var att övergå från biltransporter till mer miljö-
vänliga transporter på järnväg eller med fartyg eller att optimalt ut-
nyttja de transporter som ger lägsta störningar eller andra åtgärder 
som har med de transporttekniska eller logistiska lösningarna att 
göra. Domstolen fann att verksamhetsutövaren och beställaren av 
transporterna hade de bästa förutsättningarna att finna lösningar. 

I t.ex. MÖD 2004:80 och MÖD 2005:23 ålades verksamhetsutöv-
aren att utreda den miljöpåverkan som transporterna till och från 
verksamheten kunde orsaka i anläggningens närområde samt möjlig-
heterna att genom val av transportslag eller transportlösningar minska 
påverkan och i MÖD 2007:5 föreskrevs ett tydligt villkor om aktiv 
transportstyrning och förarutbildning. Däremot fann Miljööverdom-
stolen i MÖD 2005:10 att det fanns begränsade möjligheter att inom 
ramen för en tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt miljö-
balken föreskriva villkor som reglerar fartygstrafiken eftersom den 
som är ansvarig för en allmän hamn som huvudregel inte kan vägra 
fartyg tillträde till hamnen eller uppställa krav på fartygen för att de 
ska få trafikera hamnen. 

I Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 april 2020 i mål 
nr M 214-19 ansåg domstolen att bl.a. vägnätets utseende och pågå-
ende infrastruktursatsningar gjorde att det saknades förutsättningar 
att ålägga bolaget styrmedel avseende lastbilstrafikens vägval eller val 
av transportslag. Mark- och miljööverdomstolen ansåg vidare att 
villkor inte skulle föreskrivas avseende handlingsplan, aktiv transport-
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styrning, förarutbildning eller att viss del av transporterna ska ske 
med fordon av senaste miljöklass. 

IVL kom i underlagsrapporten Transporteffektivitet – i lagens 
namn139 fram till att det inte fanns rättsliga hinder mot att sätta trans-
portvillkor om transportval som minimerar miljöpåverkan i en vidare 
mening inklusive klimathänsyn eftersom transportvillkor som kan 
sättas utifrån lokal miljöpåverkan även kan inkludera klimathänsyn.140 
I rapporten anges också att de positiva effekter för klimatet som kan 
fås av exempelvis en omläggning av transporter från väg till järnväg 
även kan minska trafikbuller och luftutsläpp i närområdet. IVL kon-
staterade dock att prövningsmyndigheter är väldigt restriktiva med 
att föreskriva transportvillkor och i princip aldrig har gjort det med 
hänvisning till transporteffektivitet eller klimat.141 

Det finns alltså stöd i lagstiftningen för att föreskriva transport-
villkor med de begränsningar som följer av praxis, dvs. att sökanden 
måste ha faktiska och rättsliga möjligheter att ta ansvar för upp-
fyllandet av villkoret, att transporterna inte får vara på stort avstånd 
från anläggningen och på det avståndet endast utgöra en liten del av 
den totala trafiken och olägenheterna från denna samt inte innebära 
en indirekt reglering av transportsektorn. Transportvillkor som har 
föreskrivits har t.ex. avsett att utreda möjligheterna att övergå från 
transporter med bil till järnväg eller fartyg,142 och att optimalt ut-
nyttja de transporter som ger lägsta störningar eller andra åtgärder som 
har med de transporttekniska eller logistiska lösningarna att göra.143 
Det finns avgöranden där verksamhetsutövaren har ålagts att utreda 
den miljöpåverkan som transporterna till och från verksamheten kunde 
orsaka i anläggningens närområde samt möjligheterna att genom val 
av transportsätt eller transportlösningar minska påverkan.144 Även 
aktiv transportstyrning och förarutbildning har föreskrivits.145 Det 
har däremot funnits begränsade möjligheter att föreskriva transport-
villkor om det på något sätt utgör hinder för andra verksamheter eller 
om det av andra anledningar saknas förutsättningar.146 

 
139 Roth, Anders m.fl. (2021), s. 30 f. 
140 Se även SOU 2021:21. 
141 De transportpolitiska målen och målen i miljömålssystemet redovisas i bakgrunden, 
kapitel 7. 
142 MÖD 2003:45 och MÖD 2004:35. 
143 MÖD 2004:35. 
144 MÖD 2004:80 och MÖD 2005:23. 
145 MÖD 2007:5. 
146 MÖD 2005:10 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 april 2020 i mål nr M 214-19. 
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Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att domstolarna har 
ett relativt stort bedömningsutrymme när det gäller att avgöra om 
transportvillkor ska föreskrivas och hur villkoren i så fall ska se ut 
efter en sammanvägning i varje enskilt fall av transporternas karaktär 
och omfattning, var transporterna befinner sig i förhållande till an-
läggningen samt olägenheterna från transporterna satta i relation till 
olägenheterna från övrig trafik och verksamhet. Trots detta anser 
utredningen att det inte föreskrivs transportvillkor i tillräcklig ut-
sträckning. 

Transportvillkor kan bidra till ett transporteffektivt samhälle 

I det av Naturvårdsverket finansierade forskningsprojektet MERIT147 
genomfördes en praktisk och juridisk undersökning av miljömåls-
systemet och tillståndsprocesserna. Syftet var att beskriva hur till-
ståndsprocesserna bättre skulle kunna bidra till att uppfylla miljö-
kvalitetsmålen. Enligt en kartläggning i MERIT, uppskattades att 
48 procent av växthusgasutsläppen i Sverige härrör från tillstånds-
pliktig miljöfarlig verksamhet, exklusive tillståndspliktigt jordbruk. 
Det rör sig huvudsakligen om direkta utsläpp från industri- och 
energianläggningar men av kartläggningen framgår att även utsläpp 
av växthusgaser från transporter och arbetsmaskiner som härrör från 
de tillståndspliktiga verksamheterna bör räknas hit. Bedömningen i 
MERIT var att minst en tiondel av utsläppen från inrikes transporter 
kommer från transporter till och från tillståndspliktiga verksamheter 
vilket är inräknat i de 48 procenten. Miljökonsekvensbeskrivningar 
från t.ex. tillståndsprövningar av Trelleborgs hamn och Landvetters 
flygplats har dessutom visat att runt en tredjedel av de totala växthus-
gasutsläppen från sådana verksamheter kan härröra från marktrans-
porter av gods och passagerare till och från anläggningen.148 Det ska 
dock anmärkas att verksamheternas kärnverksamheter utgörs av just 
transporter. 

Romson m.fl. har i en artikel149 i Nordisk miljörättslig tidskrift 
undersökt tillämpningen av transportvillkor i praxis och konstaterar 

 
147 MERIT – Miljömålens relevans i MKB och tillståndsprocesser (2021), Naturvårdsverket, rap-
port 6966. Se även Lindblom, Erik m.fl. (2020), s. 14. 
148 Miljökonsekvensbeskrivningar tillhörande mål nr M 867-08, Växjö tingsrätt, miljödom-
stolen, deldom den 24 april 2010 och mål nr M 1030-13, Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljö-
domstolen, deldom den 17 juni 2015. 
149 Romson, Åsa m.fl. (2021). 
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att när klimatomställningen kräver mer insatser för byte av trans-
portslag och minimering av transportarbetet har behoven av kom-
pletterande styrmedel på transportområdet ökat. Enligt Romson m.fl. 
kan villkor som styr val av transportsätt och främjar transporteffek-
tivitet utgöra komplement till både allmän styrning av transport-
sektorns miljöpåverkan och till bedömningen av lokalisering av den 
enskilda transportintensiva anläggningen. 

Växthusgasutsläpp från transporter till och från tillståndspliktiga 
verksamheter utgör alltså en inte oväsentlig del av de nationella växt-
husgasutsläppen. Enligt utredningens bedömning bör därför tillstånd 
till verksamheter i större utsträckning än i dag förenas med transport-
villkor så att verksamheternas totala miljö- och klimatpåverkan kan 
minska och bidra till ett transporteffektivt samhälle. Dessutom med-
för minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar från transporter 
betydande hälsovinster och bidrar till att klara förväntade framtida 
strängare krav för luftkvalitet.150 

Det bör vara obligatoriskt att föreskriva transportvillkor för 
tillståndspliktiga verksamheter när det är befogat 

I enlighet med utredningens direktiv151 och den analys utredningen 
gjorde i delbetänkandet152 behöver lagstiftningen genom miljöbalken 
komplettera övriga styrmedel på transportområdet. 

De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att föreskriva 
transportvillkor enligt miljöbalken är väl inarbetade i rättspraxis och 
det finns enligt utredningens uppfattning inte skäl att utöka tillämp-
ningsområdet. Det som däremot behöver åtgärdas är att transport-
villkor behöver föreskrivas i högre utsträckning än vad som sker i dag. 
Genom att föra in vad som redan gäller enligt rättspraxis i lagstiftningen 
och göra till huvudregel att förena tillstånd med transportvillkor där 
det är relevant, måste prövningsmyndigheterna besluta om sådana 
villkor och endast avstå från att föreskriva transportvillkor när det 
inte är befogat i det enskilda fallet. 

 
150 Se Världshälsoorganisationens (WHO) nya riktvärden för luftkvalitet 
www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nya-riktlinjer-
fran-who-starker-halsoargumentet-for-luft--och-klimatatgarder. 
151 Dir. 2019:101, Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål. 
152 SOU 2021:21, s. 317 f. 
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De ändringar av miljöbalken som Klimaträttsutredningen föreslog 
i delbetänkandet153 innebär bl.a. att följdföretags växthusgasutsläpp 
ska identifieras, beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskriv-
ningen tillsammans med uppgifter om de åtgärder som planeras för 
att minimera sådana utsläpp.154 Detta ska sedan bedömas av tillstånds-
myndigheten i ansökan och i tillståndet.155 Om dessa ändringar genom-
förs kommer det att finnas ett tydligare underlag för att bedöma under 
vilka förutsättningar ett tillstånd kan förenas med transportvillkor. 
Även om klimatpåverkan ska redovisas och bedömas156 redan enligt 
gällande regelverk behöver detta enligt utredningens motivering i del-
betänkandet förtydligas i lagstiftningen eftersom det inte sker i till-
räcklig utsträckning.157 

Bestämmelsen i 16 kap. 7 § miljöbalken reglerar bara vad som ska 
beaktas vid tillståndsprövningen, inte i vilka avseenden man får före-
skriva villkor. Utredningen anser att ett förtydligande därför behöver 
göras vad gäller transportvillkor eftersom inte sådana villkor föreskrivs 
i tillräcklig utsträckning och ännu inte har föreskrivits med hänvis-
ning till klimat. 

Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall finns flera exem-
pel i praxis som kan tjäna som vägledning, t.ex. att tillgängliggöra 
möjligheter att ladda elfordon, att verka för att transporter till och 
från en verksamhet görs på ett miljöanpassat sätt, att gods transpor-
teras i så hög grad som möjligt på järnväg eller fartyg eller att före-
skriva om handlingsplaner, t.ex. att ställa upp mål att andelen trafik 
med vissa transportsätt inte ska öka eller att regelbundet analysera 
transportlösningar och genomföra förbättringar i samråd med till-
synsmyndigheten.158 Handlingsplanerna kan sedan utgöra stöd för 
tillsynsmyndigheten att kräva uppföljningar i miljörapporten. Flera 
av dessa villkor bidrar även till att uppfylla andra miljökvalitetsmål, 
t.ex. Frisk luft och God bebyggd miljö, genom att minska utsläppen 
av t.ex. kväveoxider och partiklar eller att minska buller. 

Genom att lägga till en ny punkt i 22 kap. 25 § miljöbalken om att 
ett tillstånd i förekommande fall ska innehålla de villkor som behövs 
för att minska miljö- och klimatpåverkan från sådana transporter som 

 
153 SOU 2021:21, s. 174 f. 
154 Förslag om ny 6 kap. 35 § 6 miljöbalken. 
155 Förslag om ny 6 kap. 43 § och 22 kap. 25 h § miljöbalken. 
156 6 kap. 35 § 4 och 5 samt 43 §§ miljöbalken. 
157 SOU 2021:21, s. 176 f. 
158 Se t.ex. Miljööverdomstolens dom den 19 april 2011 i mål nr M 1956-10, MÖD 2004:35, 
MÖD 2003:45 och MÖD 2005:23. 
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utgör s.k. följdföretag enligt 16 kap. 7 § miljöbalken, blir det tydligt 
för prövningsmyndigheten att sådana villkor alltid ska övervägas om 
det är befogat utifrån den prövning som ska göras enligt de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. En sådan förändring bör därför 
genomföras samtidigt med utredningens förslag i delbetänkandet att 
miljöbalken ska tillämpas så att klimatförändringar minimeras och att 
2 kap. 3 § första stycket miljöbalken även gäller i syfte att minimera 
klimatförändringar.159 

Eftersom länsstyrelser och kommunala nämnder också prövar verk-
samheter med transporter bör ändringen även gälla dem. Utredningen 
föreslår därför en följdändring i 19 kap. 5 § miljöbalken. 

8.4 Utvecklade stadsmiljöavtal 

Utredningens förslag 
Ändringar av förordningen (2015:579) om stöd för att främja 
hållbara stadsmiljöer 
I 1 § 1 ska åtgärder som leder till ökad andel persontransporter 
med gångtrafik läggas till som stödberättigade åtgärdstyper. Gång-
trafik läggs också till i uppräkningen av transportsätt i bestämmel-
sens sista stycke. 

En ny 1 § 3 införs som medger stöd till kommuner och regioner 
för åtgärder i städer som leder till minskad transportefterfrågan 
eller effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. 

Ett tillägg ska också göras i 2 § 1 samma förordning om att stöd 
får ges till anläggandet av anslutande gångvägar till anläggning för 
lokal eller regional kollektivtrafik. I samma bestämmelse ska ett 
tillägg införas om att stöd får ges till investeringar som tillgodoser 
ett allmänt lokalt eller regionalt transportbehov och som avser en 
väg, gata, allmän plats eller annan anläggning för gångväg. 

Avslutningsvis, ska det i 7 § läggas till åtgärder som bidrar till 
en begränsning av biltrafiken som möjlig motprestation från kom-
munen eller regionen. 

  

 
159 SOU 2021:21, s. 137 f. 



Utredningens förslag – transporteffektivt samhälle SOU 2022:21 

448 

Uppdrag till Trafikverket om förhandlingsbaserade stadsmiljö-
avtal 
Regeringen ska ge Trafikverket i samverkan med Boverket, Natur-
vårdsverket, Energimyndigheten, Trafikanalys och Vinnova i upp-
drag att undersöka förutsättningarna för en reglering av hur staten 
kan sluta förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med kommuner 
och regioner kring hållbar utveckling av transporter i tätort, med 
fokus på större kommuner och stadsregioner. En förutsättning för 
uppdraget bör vara att biltrafiken inom avtalsområdet inte får öka 
och att den på sikt ska minska. 
 
Utredning om möjlighet för driftstöd av kollektivtrafik 
Regeringen ska tillsätta en utredning för att klarlägga om statligt 
stöd får och bör kunna ges till drift av lokal eller regional kollek-
tivtrafik inom ramen för stadsmiljöavtal eller som separat stöd 
om så bedöms lämpligt. 

Skäl för utredningens förslag 

Utvecklade stadsmiljöavtal kommer att vara en viktig del i arbetet 
mot ett transporteffektivt samhälle. Trafikarbetet i städer utgör cirka 
30 procent av trafikarbetet med personbil i Sverige160, men även om 
huvuddelen av trafikarbetet sker utanför städerna är en högre ambi-
tionsnivå för städers arbete fortfarande viktig. Det finns flera skäl till 
detta. Resor som huvudsakligen sker utanför städer kan fortfarande 
ha en målpunkt i städer, varför påverkan av åtgärder i städer kan bli 
större än vad som visas av faktiskt körda kilometrar. Ett annat viktigt 
skäl till att fokusera på städer är att potentialen till att påverka bil-
trafikens andel och trafikarbetet med personbil är som störst i stads-
områden. Även bilinnehavet kan påverkas i städer till följd av samlade 
paket med åtgärder. Ett minskat bilinnehav skulle påverka inte bara 
resor i stadsmiljö utan också längre resor där t.ex. destinationer med 
god kollektivtrafiktillgänglighet får större attraktionskraft. Utred-
ningen vill här poängtera att arbete och åtgärder för ett transport-
effektivt samhälle inte bara är aktuellt och relevant för större städer 
utan även för mindre och medelstora städer. 

 
160 Hennlock, Magnus m.fl. (2020), s. 33. 



SOU 2022:21 Utredningens förslag – transporteffektivt samhälle 

449 

I avsnitt 8.1 beskrivs hur städer som arbetat framgångsrikt med 
transporteffektivitet har gjort bilanvändandet långsammare, dyrare 
och mindre attraktivt samtidigt som säkerhet, bekvämlighet och möj-
lighet att gå, cykla och åka kollektivt har förbättrats. Här kan utveck-
lade stadsmiljöavtal spela en avgörande roll eftersom de har potential 
att innehålla både styrmedel som gör det dyrare och svårare att köra 
bil samtidigt som investeringar förbättrar möjligheterna att gå, cykla 
och åka kollektivt. Kombinationen av kommunala åtgärder och stat-
liga pengar till investeringar gör det också möjligt för den lokala poli-
tiken att få mandat för mer restriktiva bilåtgärder. 

8.4.1 Utvidgning av nuvarande stadsmiljöavtal 

Nuvarande stadsmiljöavtal utgår från förordningen om stöd för att 
främja hållbara stadsmiljöer. I dag finns bl.a. möjligheter att söka stöd 
för investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt 
transportbehov för kollektivtrafik och cykel. Det kan t.ex. gälla en 
spåranläggning, hållplats eller en cykelparkering. Utredningen före-
slår att stöd även ska kunna sökas för infrastruktur för gång. Förbätt-
rade möjligheter för gående spelar stor roll för förutsättningarna att 
skapa en attraktiv helhetslösning och ytprioritering mellan gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil. Till exempel kan en ombyggnad av ett gatu-
rum, med mer yta för gående och stadsliv på bekostnad av körbana 
eller vägyta, medföra att en dedikerad cykelbana inte längre behövs 
för att förbättra cyklisters framkomlighet och säkerhet. För att priori-
tera cyklingen kan i stället det gatuutrymme som är kvar skyltas om 
till en cykelfartsgata med en hastighetsbegränsning på 30 km/h. 

Utifrån hur kommuner i dag arbetar är det också logiskt att in-
kludera infrastruktur för gång. Enligt en studie vill kommuner ändra 
förhållningssätt i sin trafik- och stadsplanering och planera för tillgäng-
lighet i stället för den planering för rörlighet som tidigare varit domi-
nerande. I en mer tillgänglighetsstyrd planering, med en attraktiv stad 
i fokus, lyfts det fram i studien att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska 
prioriteras framför biltrafiken. Ökad möjlighet till gångtrafik spelar 
en viktig roll för att möjliggöra ett ökat fokus på tillgänglighet. 

Ytterligare ett motiv till att inkludera gång är betydelsen av att 
kunna genomföra samlade paket med åtgärder för att kunna minska 
biltrafiken. Åtgärdspaket bör innehålla både morot och piska och 
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där kan ökade möjligheter till gång spela en viktig roll som morot 
samtidigt som minskad tillgång på parkering kan utgöra en piska. 

Ett tydligt exempel på en stad som prioriterat gång är spanska 
Pontevedra med cirka 80 000 invånare. I Pontevedra ser man först till 
fotgängarnas behov och i det ingår att även möjliggöra att barn kan 
leka på gator och torg samt att äldre och funktionshindrade ska kunna 
ta sig fram. Nästa steg i prioritetsordningen är cykel följt av kollek-
tivtrafik och med biltrafiken sist. Ett stort fokus på gåendes villkor 
tillsammans med andra åtgärder som sänkt hastighet till 30 km/h och 
skärpt parkeringspolitik har lett till betydande minskningar av bil-
trafiken.161 Förändringarna har gjorts med stort medinflytande och 
förankring från såväl invånare som handlare och kritik som framförts 
innan åtgärderna genomfördes har upphört när många dragit nytta 
av det nya gatulivet. Handlare och butiksinnehavare har också i de 
flesta fall ökat sin omsättning. Samma borgmästare som initierade om-
daningen är efter 19 år fortfarande kvar i ämbetet, omvald fem gånger. 

För att öka möjligheterna till fler verkningsfulla åtgärder och mot-
prestationer föreslår utredningen att förordningen om stöd för att 
främja hållbara stadsmiljöer kompletteras så att åtgärder även kan gälla 
gång genom tillägg i 1, 2 och 3 §§. I 2 § 1 görs ett speciellt förtydli-
gande om att stöd till anläggande av anslutande gångvägar till kollek-
tivtrafik är stödberättigat för att möjliggöra och lyfta fram gång-
åtgärder som ser till hela resan. 

En ny formulering i 1 § 3 införs som medger stöd för åtgärder i 
städer som leder till minskad transportefterfrågan eller effektivare 
användning av befintlig transportinfrastruktur. Det kan t.ex. handla 
om att realisera införandet av en ny parkeringspolicy genom att ta 
bort parkeringsplatser och bygga om i gaturummet. 

Inom de norska byväxtavtalen (Byveksavtale)162 är det möjligt att 
söka stöd för drift av kollektivtrafik. Byväxtavtalen är avsiktsförklar-
ingar mellan staten och stadsregioner och innehåller förutom ett noll-
växtmål för biltrafiken även inriktningar för samhällsplanering och 
markanvändning. Behovet av driftsstöd kommer sannolikt att uppstå 
även i Sverige i takt med det ökade behovet av investeringar inom 
utvecklade stadsmiljöavtal och för att underlätta en återhämtning i 
spåren av pandemin. Möjlighet till statligt stöd till drift av kollek-

 
161 Holm, Fredrik (2019), s. 55. 
162 www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/kollektivtransport/belonningsordningen-bymiljoavtaler-og-
byvekstavtaler/id2571977. 
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tivtrafik ska dock inte utnyttjas till ett kontinuerligt driftsstöd över 
lång tid. Eventuella driftstöd bör i stället vara knutna till stadsmiljö-
avtal och specifika projekt. Ett exempel kan vara stadsutvecklings-
projekt med byggnation av nya bostäder. I nya områden sker ofta 
färdigställande av bostäder och verksamheter successivt och därmed 
också inflyttningen av boende och företag. För att kunna etablera håll-
bara resvanor behöver attraktiv kollektivtrafik finns på plats redan när 
de första inflyttningarna sker. Det är viktigt att etableringen av nya 
bostäder och verksamheter med lågt parkeringstal för bilar kopplas 
ihop med ett kompenserande utbud av mobilitetstjänster där kol-
lektivtrafiken är central. Det innebär att trafikutövaren behöver ha 
ett högt trafikeringsutbud även om beläggningen är låg, vilket kan 
leda till att trafiken behöver drivas med förlust under de första åren. 
Utredningen anser att stöd till drift av kollektivtrafik kan vara en 
viktig åtgärd och stödform för att stärka arbetet med stadsmiljöavtal. 
För att kunna gå vidare behöver dock frågan utredas ytterligare, inklu-
sive förenlighet med statsstödsreglerna. Utredningen föreslår därför 
att regeringen tillsätter en utredning som ska se över om statligt stöd 
får och bör kunna ges även till drift av lokal eller regional kollektiv-
trafik inom ramen för stadsmiljöavtal. 

I 7 § förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 
föreslår utredningen att kompletteringar ska göras som anger att 
motprestationer, förutom att bidra till en ökad andel hållbara trans-
porter, även inkluderar åtgärder som kan bidra till att begränsa bil-
trafiken. Syftet är att förbättra möjligheterna att effektivt verka för 
ett transporteffektivt samhälle, där trafikarbetet med personbil, last-
bil och inrikes flyg minskar. Liksom tidigare kan motprestationer 
också bestå av ökat bostadsbyggande. 

Utvidgade stadsmiljöavtal ska kunna sökas av alla kommuner. Ut-
värderingar visar dock att små kommuner även med dagens system 
har svårt att söka på grund av bristande resurser och kompetens.163 
Det behövs därför ett speciellt kompetensstöd riktat till mindre kom-
muner, vilket också föreslås i avsnitt 8.2.2. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att dagens stadsmiljöavtal 
fyller en viktig funktion, men att de behöver utvidgas för att öka möj-
ligheterna att framgångsrikt verka för ett transporteffektivt samhälle. 

 
163 Holm, Fredrik (2019), s. 27. 
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8.4.2 Undersök förutsättningarna för ett nytt styrmedel 
– förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal 

Utredningen har låtit göra en utvärdering av de finska avtalen för 
mark, boende och trafik (MBT-avtalen).164 Utredningens slutsats 
från utvärderingen och även i jämförelse med de norska avtalen är att 
det svenska systemet med ansökningsförfarande för stadsmiljöavtal 
har en alltför begränsad potential att åstadkomma biltrafikdämpande 
effekter. Från de förhandlingsbaserade avtalen i Finland och Norge 
lyfts också positiva erfarenheter fram av att staten, regionerna och 
kommunerna arbetar mot samma mål (en utförligare beskrivning av 
avtalen i Sverige, Norge och Finland finns i avsnitt 7.4.5).165 Samma 
resonemang förs i en rapport166 om stadsmiljöavtalen från Trafik-
verket som tagits fram i samarbete med andra myndigheter inom 
ramen för Miljömålsrådet. I rapporten föreslås att dagens stadsmiljö-
avtal delas upp i två typer. Ett nytt system skapas med en förhand-
lingsprocess som grund som är riktad till större städer eller stads-
regioner där tätortsgränsen sträcker sig över flera kommuner. För 
att kunna minska biltrafiken är det viktigt att alla planer och åtgärder 
samt investeringar som berör området verkar i samma riktning. Det 
kan därför behövas en förhandlingsprocess för att samtliga parter på 
kommunal, regional och statlig nivå ska komma överens och genom-
föra nödvändiga förändringar. Avtal som tecknas enligt förhandlings-
modellen ska kunna löpa över hela den 12-åriga perioden för den natio-
nella infrastrukturplanen. Det är viktigt för att möjliggöra tillräcklig 
tid för framförhandling av åtgärder och styrmedel samt för att ge tid 
för införande. 

Trafikverket skriver i sin analys167 att införandet av två olika ansök-
ningsmodeller sannolikt kommer kräva en ändring av förordningen 
om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer och att det kan behöva 
förtydligas i förordningen att en analys för förhandlingsavtalen be-
höver omfatta både åtgärder och motprestationer. 

Utredningens slutsats är att det bör undersökas om nuvarande 
modell för stadsmiljöavtal bör kompletteras med förhandlingsbase-
rade stadsmiljöavtal. De förhandlingsbaserade avtalen bör vara äm-
nade för större projekt och större kommuner samt stadsregioner för 

 
164 Lund, Emma m.fl. (2021a). 
165 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 35. 
166 Trafikverket (2017), s. 6. 
167 Trafikverket (2017), s. 24. 
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att möjliggöra att aktörer från kommunal, regional och statlig nivå 
kan komma överens om åtgärder och styrmedel för att nå målen. 
Förhandlingsprocessen bör kunna utformas så att planeringsaktivi-
teterna för transportinfrastruktur, kollektivtrafikutbud och trafik-
styrande åtgärder samordnas. 

Nya förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal bör omfatta relevanta 
aktörer från nationell, regional och kommunal nivå 

Erfarenheterna från Norge och Finland visar att statens finansiering 
och delaktighet i en omställning av transportsystemet i stadsregio-
ner är viktig av flera skäl. Dels för att relativt stora investeringar kan 
behövas i t.ex. kollektivtrafiken som städer har svårt att bära själva 
men också som ett incitament för kommunerna att samordna sin 
planering och för att ställa krav på verkningsfulla motprestationer 
och styrmedel. Erfarenheterna visar också att samtliga tre nivåer 
behöver vara delaktiga. Det innebär att såväl staten som regionerna 
och den kommunala nivån bör vara delaktiga och utgå från gemen-
samma mål till skillnad från Sverige där staten och kommunerna ofta 
har olika utgångspunkter för t.ex. trafikens utveckling. 

Erfarenheterna från de nuvarande svenska stadsmiljöavtalen visar 
att det ofta är enskilda kommuner som söker stöd. För att effektivt 
kunna påverka trafiken i en stadsregion kan det dock behövas att flera 
kommuner tillsammans kommer överens om åtgärder på samma sätt 
som i Norge och i Finland. Regionerna är också en viktig part. De 
ansvarar för planeringen av infrastruktur genom länsplanerna, tar fram 
regionala utvecklingsstrategier och är ansvariga för kollektivtrafiken. 

I många regioner bedrivs redan ett regionalt planeringssamarbete, 
formellt eller informellt, som behöver vara en del av arbetet med mer 
omfattande avtal. Vid utvecklingen av stadsmiljöavtalen är det viktig 
att inte skapa helt frikopplade processer vid sidan av det befintliga 
planeringssystemet som minskar det demokratiska inflytandet. Så-
dana synpunkter har framförts både mot de finska MBT-avtalen och 
den förhandlingsplanering som skett inom ramen för Sverigeförhand-
lingens storstadsavtal.168 

För utvecklingen av förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal bör också 
erfarenheter från Sverigeförhandlingens storstadsavtal169 tas tillvara. 

 
168 Riksrevisionen (2021), s. 8. 
169 www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/finansiering/storstadsavtalen. 
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En genomförd granskning av Riksrevisionen gällande statlig medfinan-
siering av regional kollektivtrafik inom Sverigeförhandlingen drar slut-
satsen att regeringen inte säkerställt att den statliga medfinansieringen 
stämmer överens med riksdagens transportpolitiska mål.170 Som en 
av rekommendationerna anger Riksrevisionen att en prioritering ut-
ifrån de transportpolitiska målen ska vara en huvudsaklig utgångs-
punkt. 

Ett tänkbart alternativ till förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal är 
att bygga vidare på Sverigeförhandlingens storstadsavtal. 

En förutsättning bör vara att biltrafiken inte får öka 

Trafikverket har i en studie171 låtit utreda behov av och potential för 
åtgärder och styrmedel i städer med syftet att se hur de befintliga 
stadsmiljöavtalen kan utvecklas för att svara upp mot behovet av 
biltrafikminskningar i klimatscenarier för transportsystemet. Fokus 
har varit städer i Sverige med minst 40 000 invånare, vilka är 36 stycken 
till antalet. Beräkningarna har utgått från tre typstäder represente-
rade av Göteborg, Linköping och Sollentuna. Typstäderna har valts 
ut för att representera SKR:s kommungrupper storstäder, större 
städer samt förortskommuner till storstäder.  

Beräkningar i studien har även utgått från två nivåer. Dels ett noll-
växtmål för biltrafiken, dels ett mål som utgått från Trafikverkets 
dåvarande klimatscenario (2016) som förutsatte en minskning av bil-
trafikarbetet med 30 procent som helhet för landet till 2030 för att 
klara riksdagens mål om att minska växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 
För Göteborg innebar det en minskning av biltrafiken med 37 pro-
cent till 2030, för Linköping 39 procent och för Sollentuna med 
42 procent. Sedan studien gjordes har Trafikverkets klimatscenario 
uppdaterats och det nya scenario som utvecklats, med åtgärder för 
ett transporteffektivt samhälle samt försiktig användning av förny-
bara drivmedel, visar nu på behov av en nationell trafikminskning 
med 10–20 procent.172 Studien om utvecklingsbehov för stadsmiljö-
avtal är dock fortfarande relevant eftersom den visar potential och 
möjlighet av trafikdämpande åtgärder i svenska städer. 

 
170 Riksrevisionen (2021), s. 6. 
171 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 6. 
172 Trafikverket (2020e), s. 49. 
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Beräkningarna i studien har utgått från åtgärder i fem olika åtgärds-
kategorier: 

• Stadsplanering som transporteffektiv planering och gatuutform-
ning. 

• Förändringar i mobilitetsutbud som förbättrad kollektivtrafik, 
bilpooler samt snabbcykelvägar. 

• Kommunala styrmedel som parkeringsreglering. 

• Statliga styrmedel som trängselskatt. 

• Mobility management som informationskampanjer och gröna res-
planer. 

Resultat från studien visar att städerna har förutsättningar att klara 
nollväxtmål för biltrafiken genom att arbeta med stadsplanering, kom-
munala styrmedel som parkering samt genom att förbättra tillgäng-
ligheten med gång, cykel och kollektivtrafik. Beräkningar visar också 
att det finns förutsättningar att åstadkomma en biltrafikminskning i 
städer enligt de framräknade nivåerna, men det innebär att ambitions-
nivån måste skärpas och att städerna behöver arbeta med alla till-
gängliga åtgärder inklusive statliga styrmedel. Studien påpekar också 
att generella statliga styrmedel behöver styra i rätt riktning. Som exem-
pel nämns förändringar i avdragsregler för arbetsresor, drivmedels-
skatter och sänkta hastighetsgränser. Genomförda åtgärder innebär 
inte bara att biltrafiken minskar. I t.ex. Linköping beräknas kollek-
tivtrafikresandet öka med 130 procent medan ökningen för gång- 
och cykelresorna blir 160 procent.173 

Cirka 50 procent av potentialen till ett minskat biltrafikarbete 
beror på åtgärder som bidrar till ökad framkomlighet för kollektiv-
trafiken och tillgång till bilpooler. Transportsnål planering samt gång- 
och cykelanpassad utformning av gaturummet ger också bidrag. 
Därefter ger styrmedel som parkeringsreglering cirka 40 procent av 
minskningspotentialen medan s.k. mobility management-åtgärder 
står för resterande 10 procent av potentialen.174 

En annan slutsats från studien är att det är nödvändigt att statliga, 
regionala och kommunala åtgärder används tillsammans och att de 
dessutom kompletterar varandra. På så vis blir effekten större, den 

 
173 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 39. 
174 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 6. 
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samhällsekonomiska effekten förbättras och insatserna uppfattas som 
mer samstämmiga av de aktörer och invånare som ska förändra sitt 
resande.175 Ett ytterligare viktigt motiv är att utvidgade stadsmiljö-
avtal kan erbjuda en förhandlingslösning som kan innefatta både den 
statliga, regionala och kommunal nivån. 

I avsnitt 8.2 beskrivs hur dagens prognosbaserade planering skapar 
problem och konflikter mellan Trafikverket och kommuner, där 
kommunerna kan ha mål om trafikminskningar medan Trafikverket 
prognostiserar trafikökningar. Trafikverket, å sin sida, arbetar utifrån 
beslutad styrning och tycker sig inte kunna utgå från kommunala 
mål vilka kan sakna förankring i styrmedel och åtgärder. 

De norska och finska avtalsmodellerna presenteras i avsnitt 7.4.5 
och erfarenheterna av dessa betonar vikten av att ha gemensamma 
mål mellan statlig, regional och kommunal nivå. Det norska nollväxt-
målet är extra intressant eftersom det medverkar till styrning mot ett 
transporteffektivt samhälle. Detta bekräftas i en artikel176 där mål-
styrd planerings påverkan på nationell infrastrukturplanering har 
studerats med speciellt fokus på det norska nollväxtmålet som del i 
byväxtavtalen. Slutsatsen är att val och dimensionering av åtgärder i 
den norska nationella transportplanen i stadsområden som omfattas 
av nollväxtmål till stor del utgår från nollväxtmålet för biltrafiken i 
städerna. I artikeln dras också slutsatsen att det inte är tillräckligt att, 
som i Sverige, göra känslighetsanalyser för minskad biltrafik efter-
som de inte påverkar arbetet med att planera för en fortsatt väg-
utbyggnad. I stället behövs enligt artikeln bindande mål för trafiken 
kopplat till en tydlig styrning. 

I artikeln föreslås en utveckling av de svenska stadsmiljöavtalen, 
i enlighet med nämnda slutsatser, för en styrning mot minskad bil-
trafik.177 Ett nationellt nollväxtmål för biltrafik i städer eller större 
tätortsområden föreslås, men målet kan ersättas av mer ambitiösa 
lokala mål som redan finns antagna av en del städer. Ytterligare för-
slag är att områden som omfattas av stadsmiljöavtal har behov av två 
typer av prognoser eller scenarier. Det behövs dels scenarier som 
utgår från måluppfyllelse och som används för att dimensionera infra-
strukturåtgärder, men också för samhällsplaneringen, dels traditio-
nella prognoser som visar effekten av olika styrmedelspaket och kom-

 
175 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 40. 
176 Johansson, Håkan (2021), s. 11. 
177 Johansson, Håkan (2021), s. 12. 
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binerade åtgärder. Artikeln tar också upp behovet av verkningsfulla 
styrmedel i utvecklade stadsmiljöavtal, där den norska bompengen 
både har trafikstyrande och finansierande syften i de norska byväxt-
avtalen. 

Ett av motiven till det norska nollväxtmålet är att det har visat sig 
mer samhällsekonomiskt effektivt att begränsa biltrafiken jämfört 
med att låta biltrafiken öka enligt de ursprungliga prognoserna. I en 
rapport har samhällsekonomiska effekter av ett nollväxtmål beräk-
nats för Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Resultat visar 
att det för alla fyra städerna är samhällsekonomiskt lönsamt att inte 
låta biltrafiken öka fram till 2040.178 

Utredningen anser sammantaget att regeringen bör ge Trafik-
verket i uppdrag att i samverkan med Boverket och Trafikanalys 
undersöka förutsättningarna för en reglering av hur staten kan sluta 
förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med kommuner och regioner 
kring hållbar utveckling av transporter i tätort. Boverkets medverkan 
i uppdraget anses väsentlig då bebyggelseutvecklingen är en viktig fråga 
för att på sikt gå mot ett mer transporteffektivt samhälle. Utgångs-
punkten bör vara förhandlingsbaserade avtal riktade mot större 
kommuner och stadsregioner. En förutsättning för avtalen bör vara 
att biltrafiken inom avtalsområdet inte får öka och att den på sikt ska 
minska. 

Utredningen anser att forskning och erfarenheter tydligt pekar 
på att nya stadsmiljöavtal bör utgå från att biltrafiken ska begränsas. 
Om kommunen eller kommunerna har lokala mål om att biltrafiken 
ska minska bör dessa kunna gälla som mål även för de förhandlings-
baserade stadsmiljöavtalen. 

Mål för nya stadsmiljöavtal bör gälla även för andra investeringar 

Klimatpolitiska rådet anser att stadsmiljöavtalen ska vara styrande 
för annan planering enligt årsrapporten från 2019:179 

Alla statliga investeringar i transportsystemet i städer och tätorter sker 
enligt stadsmiljöavtalens principer, det vill säga att alla investeringar ska 
syfta till att främja hållbara transporter. 

 
178 Norheim, Bård m.fl. (2016), s. 4. 
179 Klimatpolitiska rådet (2019), s. 70. 
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Utredningen instämmer i rådets analys och skrivning. Förhandlings-
baserade stadsmiljöavtal bör inte ses som något parallellt miljöspår 
vid sidan av den normala planeringen och andra avtal och överens-
kommelser. I stället kan det övervägas om avtalens mål ska utgöra ett 
paraply och en ram för annan planering och förhandlingar om infra-
struktur samt bebyggelse av bostäder och verksamheter. 

Finansiering och möjligheter till ett flexiblare stöd 

En utökning av stadsmiljöavtalen både avseende ambitionsnivå och 
omfattning samt även vad gäller antalet avtal skulle öka behovet av 
finansiering. En analys180 av finansieringsbehovet har gjorts i sam-
band med kartläggningen av åtgärder och styrmedel för att minska 
biltrafiken i större svenska städer som refereras under rubriken Bety-
delse för transporteffektivt samhälle. För att nå nollväxtmålet i de 
36 städer som omfattas behövs enligt analysen en investering på knappt 
67 miljarder kronor medan det för att nå klimatscenariot med be-
tydande minskningar av biltrafikarbetet behövs en investering på 
167 miljarder kronor. Av dessa investeringar utgör kollektivtrafikens 
andel mellan 75 och 85 procent. 

Som jämförelse har investeringsbehovet i Norge uppskattats till 
cirka 275 miljarder norska kronor för planperioden 2018–2029 för 
att nå nollväxtmålet för de nio utpekade stadsområdena. En summa, 
som till skillnad från den svenska uppskattningen, även inkluderar 
järnvägssatsningar och infartsparkeringar. Möjliga anledningar till att 
det norska behovet är högre är att Sverige bedöms ha kommit längre 
i satsningar på kollektivtrafik, att det är dyrare att bygga i Norge samt 
att Norge kan inkludera större områden som omfattas av avtalen 
jämfört med Sverige. 

Om alla investeringar liksom i dag ska delfinansieras med 50 pro-
cent genom stadsmiljöavtalen innebär det att svenska staten skulle 
behöva avsätta cirka 84 miljarder kronor för att klimatscenariot ska 
kunna nås för de 36 största städerna.181 För en planperiod om 12 år 
motsvarar det 7 miljarder kronor per år. Förutom investeringar i de 
största städerna med en ny förhandlingsmodell tillkommer också 

 
180 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 49. 
181 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 51. 
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investeringsbehov för de mindre kommunerna, där dagens invester-
ingsnivå kan vara en utgångspunkt. 

De svenska investeringarna inom stadsmiljöavtal, inkluderat stor-
stadsförhandlingarna, uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor per år. Det 
är i samma storleksordning som i Finland, men är lägre jämfört med 
Norges investeringar på 5,5 miljarder svenska kronor per år.182 

För att kunna utnyttja den potential till omställning som har visats 
med utvecklade stadsmiljöavtal, dvs. både utvidgade stadsmiljöavtal 
enligt dagens modell och förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal, skulle 
den statliga investeringsvolymen för t.ex. kollektivtrafik och cykel 
behöva öka. En möjlighet till att öka miljöstyrningen ytterligare och 
samtidigt undvika en ökning av statens utgifter är att omfördela medel 
inom den nationella planen för transportinfrastruktur och länsplanerna. 
Medel kan tas från objekt som inte bidrar till eller passar in i ett 
transporteffektivt samhälle, vilket t.ex. kan vara kapacitetshöjande åt-
gärder inom vägsystemet. Finansieringsfrågorna behöver analyseras 
vidare inom ramen för uppdraget till Trafikverket. 

Motprestationer 

En viktig del i utvecklade stadsmiljöavtal är kommuners och regio-
ners motprestationer i form av olika styrmedel och restriktioner för 
biltrafiken. Ett av de viktigaste kommunala styrmedlen är att reglera 
tillgång till och prissättning av parkering. Sänkta hastigheter för bil-
trafiken och utformning av gator för att prioritera gång, cykel och 
kollektivtrafik är exempel på andra betydelsefulla åtgärder. En fråga 
som kan vara aktuell att knyta till en undersökning om förhandlings-
baserade stadsmiljöavtal är därför ökade kommunala befogenheter 
och möjligheter att kunna styra trafiken. 

Stadstrafikmålet är svårt att följa upp 

Regeringen beslutade 2018 om ett etappmål för att öka andelen gång, 
cykel och kollektivtrafiktrafik inom miljömålssystemet vid samma 
tidpunkt som en strategi för levande städer beslutades.183 Målet, som 
brukar benämnas Stadstrafikmålet är formulerat enligt följande. 

 
182 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 31. 
183 Regeringens skrivelse 2017/18:230, Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stads-
utveckling, s. 6. 
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Etappmålet för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik är att 
andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige 
ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning 
mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

I förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer finns 
delar av Stadstrafikmålet med. Det är där formulerat som att Trafik-
verket får ge stöd för åtgärder i städer som leder till 

ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik. 

Enligt förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer får 
stöd också ges till hållbara godstransportlösningar. 

Klimatpolitiska rådet anser i sin genomgång av transportpolitiken 
att Stadstrafikmålet ska ändras med inriktning att biltrafiken inte ska 
öka.184 Trafikverket har i sitt utvecklingsförslag för stadsmiljöavtalen 
preciserat ett förslag på hur ett nytt stadstrafikmål kan formuleras:185 

En ökad andel persontransporter ska ske med gång, cykel och kollek-
tivtrafik i städer/tätorter samtidigt som tillgängligheten för dessa trafik-
slag prioriteras så att den totala biltrafiken minskar i staden/tätorten. 

Ett flertal kommuner har också antagit mål som utgår från en biltrafik-
minskning. Enligt en undersökning186, där 197 av landets 290 kom-
muner svarat, är mål om minskad biltrafik vanligast i större svenska 
kommuner. Totalt angav 64 kommuner att de har mål för minskad 
biltrafik, medan 127 kommuner svarade att de har mål om ökat resande 
för kollektivtrafiken.187 

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen följt upp Stadstrafik-
målet.188 Trafikanalys konstaterar att den enda källan till inrikes gång- 
och cykelresande är den nationella resvaneundersökningen och att 
även den saknar tillräckliga uppskattningar av gång- och cykel-
resandet. Trafikanalys bedömer vidare att det inte är praktiskt eller 
relevant att ha mål för enskilda kommuner och föreslår flera om-
råden för att förbättra uppföljningen. Det gäller bl.a. att fördjupa 
urvalet i den nationella resvaneundersökningen, men också att införa 
kompletterande mått som trafikarbete med personbil. 

 
184 Klimatpolitiska rådet (2019), s. 70. 
185 Trafikverket (2017), s. 22. 
186 Hansson, Philip m.fl. (2018), s. 4. 
187 Hansson, Philip m.fl. (2018), s. 13. 
188 Trafikanalys (2019), s. 65, 68 och 69.  
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Stadstrafikmålet kommer också vara fortsatt svårt att utvärdera på 
kommunnivå eftersom kommuner oftast har mål och uppföljning 
för trafiken utifrån antalet resor som utförs och de kan därmed inte 
följa upp ett mål som baseras på persontransportarbete.189 Det kan 
också ifrågasättas om målet i tillräckligt hög grad styr mot ett trans-
porteffektivt samhälle. Det kan därför behöva övervägas om målet 
behöver omformuleras så att fokus hamnar på att styra trafikarbetet 
för personbilar, vilket skulle vara möjligt att följa upp. En sådan for-
mulering skulle ligga i linje med förhandlingsbaserade stadsmiljö-
avtal utgående från oförändrad och på sikt minskad biltrafik. 

Effekter av utökade stadsmiljöavtal 

Utredningen har låtit Trivector analysera effekter av utökade stads-
miljöavtal utgående från ett nollväxtväxtmål för biltrafiken och en 
budgetram överensstämmande med de norska Byväxtavtalen.190 

Trivectors studie visar att det finns en betydande potential att 
minska biltrafikarbetet nationellt genom utökade stadsmiljöavtal och 
en minskning med 3 procent till 2030 respektive 6 procent till 2045 
bedöms vara möjlig. Beräkningarna utgår från att 70 procent av trafik-
arbetet sker på landsväg och 30 procent i stad eller tätort. Det finns 
också en stor möjlighet till minskade växthusgasutsläpp. Om utökade 
stadsmiljöavtal dessutom finansieras genom att medel i nationell 
plan omfördelas från beslutade men inte byggstartade vägåtgärder 
tillkommer ytterligare effekt på trafikarbete och växthusgasutsläpp 
av minskad vägutbyggnad. 
  

 
189 Hansson, Philip m.fl. (2018), s. 14. 
190 Lund, Emma m.fl. (2022), s. 42. 
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8.5 Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer 
med betydande trafikflöden 

Utredningens förslag: Tillägg görs i 3 kap. 6 b § och en ny be-
stämmelse införs i 4 kap. 34 a § plan- och bygglagen (2010:900) 
som anger att om en strategisk bedömning ska göras för en plan 
som medför betydande trafikflöden, ska kommunen redogöra för 
hur handlingsalternativ påverkar transportefterfrågan och val av 
transportsätt samt förutsättningarna för effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur. 

Skäl för utredningens förslag 

Den kommunala fysiska planeringen med översiktsplaner och detalj-
planer har stor betydelse för ett transport- och energieffektivt sam-
hällsbyggande. Genom att göra rätt från början ges förutsättningar 
för tillgänglighet och närhet till olika samhälls- och servicefunktioner 
och därmed minskas behovet av transporter. En genomtänkt planer-
ing är också viktig för att gång, cykel och kollektivtrafik ska kunna 
stärka sin konkurrenssituation jämfört med bilen. Planläggningen 
ska enligt 2 kap. 3 § plan- och bygglagen (PBL) ske med hänsyn bl.a. 
till miljö- och klimataspekter. En mer integrerad och förutseende 
samhällsplanering kan minska klimatpåverkande utsläpp genom ett 
mer transport- och energieffektivt samhällsbyggande. 

Utredningen anser att det finns behov av att vid samhällsplaner-
ingen låta fyrstegsprincipen utgöra en del av miljöbedömningarna av 
översiktsplaner och detaljplaner, framför allt av planer som ger upp-
hov till betydande trafikflöden. Fyrstegsprincipen används inom trans-
portplaneringen för att säkerställa en god resurshushållning och för 
att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, se avsnitt 8.1. 
Fyrstegsprincipen kan inom den fysiska planeringen användas som 
ett stöd för att finna det handlingsalternativ som begränsar efter-
frågan på transporter, minskar bilberoendet eller ger effektivare utnytt-
jande av befintligt transportsystem. 

Strategiska miljöbedömningar regleras i 6 kap. miljöbalken. Bestäm-
melserna saknar dock ett uttryckligt stöd för att i planer som har en 
betydande miljöpåverkan även beakta betydande trafikflöden. 
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Utredningen föreslår därför att den strategiska miljöbedömningen 
för planer med betydande trafikflöden även ska kompletteras med 
en redogörelse för hur handlingsalternativ påverkar transportefter-
frågan och val av transportsätt samt förutsättningarna för effektivare 
användning av befintlig transportinfrastruktur. Kommunens redo-
görelser kan ske i miljökonsekvensbeskrivning, planhandling eller annat 
dokument. 

Fysisk planering ska ske i riktning mot ett mer transport- 
och energieffektivt samhällsbyggande 

I PBL finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten 
genom översiktsplaner och detaljplaner. Av 2 kap. 3 § PBL framgår 
att planläggning ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 
och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållan-
den främja bl.a. 

• en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, och 

• en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och rå-
varor samt goda miljöförhållanden i övrigt. 

I förarbetena191 till bestämmelsen framgår att syftet är att främja goda 
miljöförhållanden dels genom anpassning till klimatförändringar, 
dels genom en minskad klimatpåverkan och därigenom bidra till att nå 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Vidare framgår det att 
kommunernas samhällsplanering bör kunna spela en viktig roll i 
klimatarbetet. Det handlar framför allt om en mer integrerad och för-
utseende samhällsplanering för minskade klimatpåverkande utsläpp 
genom ett mer transport- och energieffektivt samhällsbyggande. 

Fyrstegsprincipen kan utgöra ett stöd i miljöbedömningarna 

I underlagsrapporten Transporteffektivitet – i lagens namn192 föreslår 
IVL Svenska Miljöinstitutet att fyrstegsprincipen bör utgöra en prin-
cip för hela transportplaneringen genom att den används vid strate-

 
191 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, s. 161. 
192 Roth, Anders m.fl. (2021), s. 31 och 33. 
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gisk och specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Enligt 
IVL bör fyrstegsprincipen användas inom ramen för strategiska och 
specifika miljöbedömningar om dessa avser en transportintensiv verk-
samhet. Miljöbedömningarna är, enligt IVL, viktiga beslutsunderlag 
för att identifiera och analysera transporternas omfattning och möj-
liga åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan. 

Strategiska miljöbedömningar utgör en del av den fysiska planeringen 

Enligt 3 kap. 1 § PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, ge vägledning 
för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översikts-
planen ska kommunen enligt 3 kap. 4 § PBL redovisa de förhållanden 
som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsent-
lig betydelse för beslut om användning av mark- och vattenområden. 

Innan kommunen antar en översiktsplan ska kommunen enligt 
3 kap. 7 § PBL upprätta ett förslag till plan som uppfyller lagens krav 
på innehåll i en översiktsplan, genomföra samråd och låta förslaget 
granskas. Bestämmelsen om kommunens samrådsplikt i 3 kap. 8 § 
PBL syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och 
att ge möjlighet till insyn och påverkan. Inom ramen för samrådet 
ska kommunen enligt 3 kap. 9 § PBL undersöka om genomförandet 
av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen ska enligt bestämmelsen ske på det sätt som anges 
i 6 kap. 6 § miljöbalken. Om en betydande miljöpåverkan kan antas 
ska kommunen enligt 3 kap. 6 b § PBL redovisa miljökonsekvenser 
i översiktsplanen på sätt som uppfyller kraven i miljöbalken. 

I 4 kap. PBL finns bestämmelser om förutsättningar för reglering 
genom detaljplan och om innehållet i detaljplanen. Genom en detalj-
plan får kommunen reglera mark- och vattenområdens användning, 
bebyggelse och byggnadsverk. Detaljplanen ska beakta de allmänna 
intressen som anges i 2 kap. PBL, inklusive 3–4 kap. miljöbalken. 

Av det s.k. detaljplanekravet i 4 kap. 2 § PBL följer att en kommun 
med en detaljplan i vissa fall ska pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelse-
miljöns utformning. Kommunens skyldighet gäller bl.a. vissa åtgärder 
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som kräver bygglov, däribland industriområde, köpcentrum, parker-
ingsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, förutsatt att 
åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunen ska i vissa fall, enligt 4 kap. 34 § och 5 kap. 11 a § 
PBL, undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet, ska miljökonse-
kvenserna i planen redovisas på ett sätt som motsvarar kraven för en 
strategisk miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken. 

Avgörande för frågan när en detaljplan ska användas är enligt för-
arbetena193 främst omfattningen och arten av befintlig bebyggelse 
inom och i anslutning till det aktuella området, efterfrågan på mark 
för bebyggelse i området, och förekomsten av motstridiga mark-
användningsintressen. 

Processen för upprättande av detaljplaner regleras i 5 kap. PBL. 
Om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska, 
enligt 5 kap. 11 a § PBL, en miljöbedömning göras av planen. Inom 
ramen för miljöbedömningen ska enligt 4 kap. 34 § PBL en miljö-
konsekvensbeskrivning upprättas. 

När ett detaljplaneförslag har tagits fram ska detta bli föremål för 
samråd enligt 5 kap. 11 § PBL och i vissa fall även granskning enligt 
5 kap. 18 § PBL. Samrådet syftar enligt 5 kap. 12 § PBL dels till att 
hjälpa kommunen få ett så bra beslutsunderlag som möjligt, dels till 
att ge dem som berörs av planen insyn och en möjlighet att påverka. 

En miljökonsekvensbeskrivning kan krävas för vissa detaljplaner med 
betydande miljöpåverkan 

Om genomförandet av en detaljplan för köpcentrum och parkerings-
anläggningar kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning göras enligt 4 kap. 33 och 34 §§ PBL. 
Av förarbetena194 framgår att köpcentrum och parkeringsanläggningar 
ska vara av den storleken att de kan förväntas medföra en betydande 
påverkan på miljön, bl.a. på grund av den folk- och trafiktillström-
ning som dessa anläggningar ger upphov till. Med köpcentrum avses 
en samling butiker eller en ensam butik, ofta belägen i utkanten av 

 
193 Prop. 1985/86:1, med förslag till ny plan- och bygglag, s. 150. 
194 Se prop. 2004/05:59, Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m., s. 28. Se 
även redaktionella ändringar i prop. 2020/21:17, Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och 
bygglagen. 
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eller utanför sammanhållen bebyggelse, som är ägnad att medföra en 
inte obetydlig folk- eller trafiktillströmning och med parkerings-
anläggningar avses t.ex. parkeringar i anslutning till köpcentrum samt 
större s.k. infartsparkeringar där det är fråga om att anläggningen är 
ägnad att medföra en inte obetydlig trafiktillströmning. 

Enligt 2 kap. 4 b § plan- och byggförordningen (2011:338), fram-
går dock att bl.a. köpcentrum och parkeringsanläggningar inte med-
för en betydande miljöpåverkan förutom i vissa fall.195 

Strategiska miljöbedömningar i den fysiska planeringen beaktar inte 
betydande trafikflöden 

I 6 kap. miljöbalken finns bestämmelser om strategiska miljöbedöm-
ningar för planer och program och specifika miljöbedömningar för 
verksamheter och åtgärder. Bestämmelserna i kapitlet följer den kro-
nologiska ordningen i arbetet med att ta fram och besluta om planer 
och program respektive verksamheter och åtgärder. 

Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap. 1 § andra stycket 
miljöbalken att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande 
så att en hållbar utveckling främjas. Bestämmelsen syftar till att lyfta 
fram processen, samrådet och besluten. När en miljöbedömning ge-
nomförs ska det ske utifrån det angivna syftet. Bestämmelserna i 6 kap. 
miljöbalken reglerar för vilka planer och program respektive verk-
samheter och åtgärder en miljöbedömning ska göras, vilka moment 
som ingår i en sådan bedömning och vad en miljökonsekvens-
beskrivning ska innehålla. Vidare finns bestämmelser om samråd med 
myndigheter, enskilda och andra. 

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan 
eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska, enligt 
6 kap. 3 § miljöbalken, göra en strategisk miljöbedömning om genom-
förandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. 

I 6 kap. 5 § miljöbalken tydliggörs processen kring undersökningen 
av om en plan eller ändring kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. Enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska undersökningen innebära 
att kommunen identifierar omständigheter som talar för eller emot 

 
195 Förordningsmotiv Fm 2021:3, Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338). 
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en betydande miljöpåverkan, och samråder i frågan om betydande 
miljöpåverkan. 

Med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 4 § miljöbalken har reger-
ingen i 2 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) föreskrivit att 
en betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap 3 § miljöbalken 
för bl.a. en översiktsplan. Trots 2 § i förordningen ska frågan, enligt 
3 §, om betydande miljöpåverkan avgöras efter en undersökning i 
fråga om detaljplaner. 

I 2 kap. 4 b § första stycket plan- och byggförordningen undantas 
vissa åtgärder som inte kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan. Av bestämmelsen framgår bl.a. att en åtgärd som avses i 4 kap. 
2 § första stycket 3 a PBL inte ska antas medföra en betydande miljö-
påverkan om åtgärden t.ex. avser ett industriområde, ett köpcentrum, 
en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, samt 
ytan på det område som berörs av åtgärden understiger 5 000 kvadrat-
meter.196 

Av 5 § miljöbedömningsförordningen framgår de kriterier som 
vid en undersökning ska identifiera omständigheter som i det enskilda 
fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att miljöbedömningarna 
med dagens regler inte ger stöd för att beakta om en plan ger upphov 
till betydande trafikflöden. 

Det finns ett utrymme för fyrstegsprincipen i miljöbedömningarna 

Fyrstegsprincipen kan beskrivas som ett förhållningssätt i åtgärds-
analyser för transportplaneringen. Avsikten är att tillämpa fyrstegs-
principen för att säkerställa en god resurshushållning och för att 
åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Strategin ska leda 
till att efterfrågan på transporter minskar och att åtgärder som ger 
effektivare utnyttjande av befintligt transportsystem prioriteras. På 
så vis kan behovet av mer generella styrmedel som höjda bränsle-
skatter minskas. En alltför transportdrivande fysik planering och 
struktur på samhället är dock svår att komma till rätta med genom 
åtgärder i efterhand. De skattehöjningar och andra åtgärder som kan 
krävas kan komma att uppfattas som oacceptabla. Det är därför väs-
entligt att planeringen blir transporteffektiv redan från början. För 

 
196 Fm 2021:3, s. 8. 
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en plan gällande t.ex. ett nytt handelsområde bör kommunen därför 
redogöra för hur transportefterfrågan påverkas av den valda lokali-
seringen. Bedömningar som ska göras kan bl.a. gälla frågor om lokali-
seringen kommer att öka efterfrågan på biltransporter i kommunen 
i samband med handel och om det finns andra mindre transport-
drivande lokaliseringar. Ett exempel är IKEA som i Hamburg i 
Tyskland har öppnat ett varuhus i de centrala delarna av staden med 
få tillhörande parkeringsplatser. Den etableringen skiljer sig från de 
externa handelsplatserna i Sverige där IKEA har fått etablera sig med 
stort bilberoende och ett högt antal parkeringsplatser. 

I samband med val av lokalisering för ny handelsverksamhet är 
det också viktigt att det finns möjligheter till god kollektivtrafik och 
möjligheter till cykel och gång när det är möjligt och önskvärt. 

För att möjliggöra effektivare användning av befintligt transport-
system och infrastruktur bör tillkommande verksamheter som har 
betydande trafikflöden förläggas till områden där redan hög tillgänglig-
het finns. Dessutom bör den befintliga infrastrukturen ge möjlighet 
att kunna främja resurseffektiva trafikslag, vilket för persontransporter 
kan handla om kollektivtrafikfiler för bussar. För godsverksamheter 
med betydande trafikflöden kan det betyda möjligheter till effekti-
vare och samordnade godstransporter, t.ex. genom anslutning till 
järnväg, närhet till kombiterminal för gods, möjligheter till sam- och 
omlastning samt tillgång till infrastruktur för el och förnybara driv-
medel. 

En långsiktig trend globalt inom handel och industri har varit en 
ökad centralisering i logistikkedjan och dess lageruppbyggnad.197 Det 
har bl.a. lett till ett ökat transportarbete, men också gett möjligheter 
till mer konsoliderade flöden till färre lagerpunkter. En utveckling 
som skulle ha kunnat utnyttjas till en högre andel järnvägstransporter, 
eftersom det är mer rationellt att använda järnväg i förhållande till 
lastbil när mängden transporterat gods ökar.198 Möjligheten har inte 
alltid utnyttjats och en delförklaring kan vara att lokaliseringen av 
t.ex. lager har skett utifrån andra utgångspunkter än att öka andelen 
järnvägstransporterat gods. I samband med planer för godsverksam-
heter med betydande trafikflöden kan därför en bedömningsgrund 
utifrån fyrstegsprincipen ha betydelse för att öka möjligheterna att 
öka förutsättningarna för andelen järnvägstransporterat gods. 

 
197 McInnon, Alan (2016), s. 13. 
198 Eng-Larsson, Fredrik m.fl. (2012), s. 36–59. 
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Utredningen anser alltså att dagens regler avseende fysisk planer-
ing och miljöbedömningar inte ger tillräckligt stöd för att närmare 
beakta trafikflöden i samhällsplaneringen. Krav bör därför ställas på 
kommunen att med beaktande av fyrstegsprincipen i miljöbedöm-
ningarna av planer som innebär betydande trafikflöden utreda hand-
lingsalternativ som bidrar till ett transport- och energieffektivt sam-
hällsbyggande. 

Det ankommer på Boverket att, enligt 2 § 2 förordningen 
(2012:546) med instruktion för Boverket, ta fram underlag för tillämp-
ningen av bl.a. PBL. Det är därför lämpligt att Boverket i enlighet med 
sitt uppdrag tar fram den eventuella vägledning som myndigheten 
anser behövlig för tillämpningen av de föreslagna ändringarna. 

8.6 Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Utredningens förslag: Det ska införas nya punkter i 3 kap. 10 §, 
3 kap. 16 § och 5 kap. 14 § PBL med innebörden att länsstyrelsen 
under samråds- och granskningsförfarandet i de olika planproces-
serna även ska verka för att dämpa transportefterfrågan och skapa 
förutsättningar för en effektivare användning av befintlig trans-
portinfrastruktur samt främja resor med kollektiva färdmedel, 
gång och cykel. 

Vidare ska det införas en ny punkt i 5 § förordningen (2017:868) 
med länsstyrelseinstruktionen som innebär att länsstyrelsen får 
ett uttalat uppdrag att verka för ett transporteffektivt samhälle. 

Skäl för utredningens förslag 

De övergripande transportpolitiska målen199 är några av flera natio-
nella mål som styr den fysiska planeringen. Målen kommer ur-
sprungligen från infrastrukturpropositionen200 och är primärt för 
ekonomisk målstyrning. Detta är en svårighet när målen ska brytas 
ner och anpassas till den fysiska planeringen på regional och kom-
munal nivå. 

 
199 Se kapitel 7. 
200 Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
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Länsstyrelsen har en bred kompetens inom samhällsplanering 
och fysisk planering. Länsstyrelsen, som är statens företrädare i länen, 
har ett tvärsektoriellt uppdrag, vilket innebär att den har förutsätt-
ningar att samordna flera sektorers verksamhet på en regional nivå. 
Vidare kan länsstyrelsen utifrån en helhetssyn göra avvägningar 
mellan regionala och kommunala intressen och mellan olika trafik-
slag. Länsstyrelsen har kompetens på området infrastrukturplaner-
ing vilket är en tillgång i arbetet för ett transporteffektivt samhälle 
på regional och kommunal nivå. 

Länsstyrelsen har en viktig roll i genomförandet av regeringens 
transportpolitiska mål. I synnerhet då länsstyrelsen stöder regionala 
och kommunala aktörer med ansvar för planeringen av samhället och 
för infrastrukturplanering med bäring på de transportpolitiska målen. 
Utgångspunkterna för länsstyrelsens uppdrag framgår av förordningen 
med länsstyrelseinstruktionen (länsstyrelseinstruktionen). Uppdragen 
är många och länsstyrelsen har ibland dubbla roller att bevaka. Ut-
redningen föreslår därför att länsstyrelsen får ett uttalat uppdrag att 
verka för ett transporteffektivt samhälle. 

Likaså har länsstyrelsen att bevaka flera av statens intressen i de 
olika planprocesserna. För att de transportpolitiska målen ska få 
genomslag på regional och kommunal nivå anser utredningen att det 
är nödvändigt att länsstyrelsen får ett uttalat uppdrag att bevaka 
målen i den fysiska planeringen. Det krävs därför att även den fysiska 
planeringen på regional och kommunal nivå inriktas mot målen och 
bidrar till ett transporteffektivt samhälle. Utredningen anser således 
att länsstyrelsen ska ges ett uttalat uppdrag att verka för att den 
fysiska planeringen är förenlig med ett transporteffektivt samhälle. 

Länsstyrelsen har ett brett och tvärsektoriellt uppdrag 

Länsstyrelserna ansvarar, enligt 1 § länsstyrelseinstruktionen för den 
statliga förvaltningen i länen i den utsträckning någon annan myn-
dighet inte har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. Enligt 
2 § länsstyrelseinstruktionen ska länsstyrelsen verka för att natio-
nella mål får genomslag i länet, samordna olika samhällsintressen inom 
länsstyrelsens ansvarsområde samt främja länets utveckling och noga 
följa länets tillstånd samt underrätta regeringen om vad som händer 
där. Länsstyrelsen ska vidare, enligt samma bestämmelse, inom sin 
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verksamhet främja samverkan mellan kommuner, regioner, statliga 
myndigheter och andra relevanta aktörer i länet och ansvara för de 
tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. 

Länsstyrelsen har enligt 3 § länsstyrelseinstruktionen bl.a. upp-
gifter inom följande områden: regional tillväxt, infrastrukturplaner-
ing, hållbar samhällsplanering och boende, energi och klimat samt 
naturvård och miljö- och hälsoskydd. 

Utöver ovan nämnda områden har länsstyrelsen också ett antal 
sektorsövergripande uppgifter. Länsstyrelsen ska t.ex. samarbeta på 
regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Dessutom 
ska länsstyrelsen verka för att det generationsmål för miljöarbetet 
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid 
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Därvid ska läns-
styrelsen särskilt samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 
utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med 
bred förankring i länet för att nå målen, stödja kommunerna med 
underlag i deras arbete med målen och verka för att målen får genom-
slag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regio-
nala tillväxtarbetet. 

Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sek-
torsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna 
olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Innan en 
statlig myndighet meddelar ett beslut som är av väsentlig betydelse 
för ett län, ska myndigheten enligt 8 § länsstyrelseinstruktionen sam-
råda med länsstyrelsen. Vidare ska länsstyrelsen själv, enligt 9 § läns-
styrelseinstruktionen samråda med andra statliga myndigheter i och 
utanför länet i sådana frågor inom länsstyrelsens verksamhetsområde 
som påverkar eller har betydelse för den myndighetens verksamhet. 

Sammanfattningsvis visar genomgången att länsstyrelsen har flera 
roller och uppdrag att bevaka, däribland att nationella mål får ett 
genomslag i länet. Länsstyrelsen har alltså redan i dag ett uppdrag att 
tillse att de övergripande transportpolitiska målen beaktas t.ex. i den 
fysiska planeringen. Utredningen anser att klimatmålet för transport-
sektorn och det långsiktiga målet om nettonollutsläpp senast 2045 
inte i tillräcklig grad styr samhälls- och infrastrukturplaneringen på 
regional och kommunal nivå. 
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Länsstyrelsens uppdrag inom infrastrukturplanering 

Trafikverket har i uppdrag att upprätta en trafikslagsövergripande 
nationell plan för transportinfrastruktur. Närmare beskrivning av 
den nationella planen och planprocessen återges i avsnitt 7.4.1. När 
den nationella planen för transportinfrastruktur har upprättats ska 
yttranden över planen inhämtas från, bland andra, länsstyrelserna 
enligt 7 § förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur. 

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestäm-
melser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Enligt 7 § ska en region upprätta och fastställa 
länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

En region ska enligt 8 § lagen om regionalt utvecklingsansvar sam-
verka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. 
Syftet med bestämmelsen är att åstadkomma en samsyn på länets 
utveckling och på så sätt underlätta det regionala tillväxtarbetet.201 
Länsstyrelsen ska enligt 10 § lagen om regionalt utvecklingsansvar 
lämna regionen det biträde som den behöver för regionalt tillväxt-
arbete och regional infrastrukturplanering. Det kan handla om att 
tillhandahålla uppgifter, lämna underlag i form av analyser och sam-
manställningar, delta i beredningsprocesser och liknande.202 Läns-
styrelsen ska också löpande informera regionen om pågående och 
planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. 

Bland länsstyrelsens många uppdrag ingår alltså att bistå Trafik-
verket och regionerna med den nationella och regionala transport-
planeringen. 

Länsstyrelsens uppdrag inom den fysiska planeringen på kommunal nivå 

I det följande redogörs för länsstyrelsens roll inom översiktsplaner-
ingen. Länsstyrelsen har enligt bestämmelser i 5 kap. PBL en mot-
svarande roll inom detaljplaneringen. Enligt 5 kap. 14 § PBL har läns-
styrelsen att ta till vara statens intressen under samrådet för en ny 
detaljplan. 

I avsnitt 8.5 redogörs för översiktsplaneringens övergripande syfte. 
Av översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 § PBL bl.a. framgå hur kommu-
nen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

 
201 Prop. 2009/10:156, Regionalt utvecklingsansvar i vissa län, s. 39. 
202 Prop. 2009/10:156, s. 39. 



SOU 2022:21 Utredningens förslag – transporteffektivt samhälle 

473 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål samt 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kom-
munen. Bestämmelsen innebär att sambanden mellan översiktsplanen 
och t.ex. regionala tillväxt- och utvecklingsprogram, länsplaner för 
transportinfrastruktur, de transportpolitiska målen, miljökvalitets-
målen och regionala klimat- och energistrategier ska redovisas i 
planen.203 

Länsstyrelsen har flera uppgifter i samband med översiktsplaner-
ingen. Av 3 kap. 9–10 §§ PBL följer att kommunen ska samråda med 
länsstyrelsen när ett förslag till översiktsplan upprättas eller en änd-
ring i planen genomförs. Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 
ta till vara och samordna statens intressen och tillhandahålla under-
lag för kommunens bedömningar. Länsstyrelsen ska också ge råd i 
fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som det ska tas 
hänsyn till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. 

Länsstyrelsen ska vidare enligt 3 kap. 16 § PBL avge ett gransk-
ningsyttrande över ett förslag till översiktsplan. Av yttrandet ska det 
bl.a. framgå om förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 
4 kap. miljöbalken, om frågor gällande mellankommunala intressen 
inte samordnas på lämpligt sätt och om bebyggelse eller ett bygg-
nadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säker-
het eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Genomgången av länsstyrelsens uppdrag i den fysiska planeringen 
på kommunal nivå visar att länsstyrelsen har att bevaka ett stort antal 
frågor, och särskilt de frågor som kan ligga till grund för länsstyrel-
sens överprövning av en detaljplan. Det kan befaras att frågan om ett 
transporteffektivt samhälle inte bevakas i tillräcklig utsträckning av 
länsstyrelsen i den fysiska planeringen för det fall myndigheten inte 
ges ett uttalat mandat härför. 

Länsstyrelsens uppdrag inom den fysiska planeringen på regional nivå 

Regionplanering enligt 7 kap. PBL syftar till att ge stöd för ett regio-
nalt perspektiv i den kommunala översiktsplaneringen liksom för 
arbetet i övrigt på regional nivå.204 En regionplan ska ange grund-

 
203 Prop. 2009/10:170, s. 419. 
204 Prop. 2009/10:170, s. 253. 
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dragen för användningen av mark- och vattenområden. Dessutom ska 
planen vara vägledande för beslut om översiktsplaner och detaljplaner. 

I 7 kap. 3 § PBL anges att det av regionplanen bl.a. ska framgå hur 
hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den regio-
nala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruk-
tur, trafikförsörjningsprogram samt nationella och andra regionala 
och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling i länet. 

Bestämmelsen i 7 kap. 5 § PBL reglerar genom en hänvisning till 
3 kap. PBL i tillämpliga delar förfarandet när det gäller samråd, ut-
ställning och granskning av ett förslag till en regionplan.205 Det inne-
bär bl.a. att innan en regionplan antas ska ett förslag upprättas, som 
ska vara föremål för samråd, utställning och granskning.206 

På samma sätt som i den fysiska planeringen på kommunal nivå 
saknas det ett uttryckligt mandat för länsstyrelsen att inom den regio-
nala planeringen bevaka frågan om ett transporteffektivt samhälle. 

Utgångspunkter för förslaget om förtydligande av länsstyrelsens roll 

Det ingår inte i utredningens uppdrag att lämna förslag som ändrar 
nuvarande ansvarsfördelning mellan nationell, regional och kommu-
nal nivå eller det kommunala självstyret.207 Utredningen föreslår i det 
följande att länsstyrelsen i den fysiska planeringen ska styra den 
fysiska planeringen mot ett transporteffektivt samhälle. De föreslagna 
ändringarna innebär delvis ett förtydligande eftersom länsstyrelsen 
enligt nuvarande bestämmelser ska bevaka nationella mål och statens 
intressen inom länet. Enligt utredningen innebär därför inte för-
slagen en ändrad ansvarsfördelning mellan nationell, regional, och 
kommunal nivå eller en påverkan på det kommunala självstyret. 

I delbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden (SOU 2021:21) föreslog utredningen att en översyn av 
lagstiftningen inom åtgärdsområdet planering och kravställande för 
ett mer transporteffektivt samhälle skulle göras. Syftet med över-
synen är att ge klimataspekten och klimatmålen ökad vikt vid sam-
hällsplaneringen. I detta sammanhang är det centralt att åstadkomma 
en god helhet avseende transportinfrastrukturplaneringen genom en 

 
205 Prop. 2017/18:266, En ny regional planering, s. 63 f. och s. 98. 
206 Prop. 2017/18:266, s. 68. 
207 Dir. 2019:101. 
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väl fungerande samverkan och samstämmighet mellan nationell, 
regional och kommunal nivå.208 Länsstyrelsen har genom de många 
uppdrag och roller inom transportinfrastrukturplaneringen och den 
fysiska planeringen en möjlighet att ge klimataspekten och klimat-
målen en ökad vikt i samhällsplaneringen. 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande har i betänkandet209 
Stärkt planering för en hållbar utveckling föreslagit författningsänd-
ringar och andra åtgärder i PBL med syftet att planläggning enligt 
lagen kan tydliggöras så att tillkommande och förändrade fysiska 
strukturer bidrar till ökad transporteffektivitet som leder till minskad 
miljö- och klimatpåverkan och ger bättre förutsättningar för att ut-
veckla gång-, cykel- och kollektivtrafik samt hållbara godstransporter. 
Utredningen Samordning för bostadsbyggande har även föreslagit 
ändringar i 2 och 4 kap. PBL som stärker förutsättningarna för trans-
porteffektivitet. Förslagen innebär bl.a. att tillkommande och föränd-
rade fysiska strukturer ska bidra till ökad transporteffektivitet samt 
att bebyggelse ska vara samlad så att behovet av person- och varu-
transporter hålls på en så låg nivå som möjligt och att befintlig infra-
struktur utnyttjas. Vidare har den utredningen föreslagit att kom-
munen ska ta hänsyn till transporteffektivitet vid bedömningen av 
om det krävs detaljplan för sammanhållen bebyggelse och att plan-
beskrivningen ska innehålla en redogörelse för hur planer uppfyller 
kraven på transporteffektivitet.210 

Behovet av ändrade normer och ansatser i den fysiska planeringen 

I avsnitt 8.1 beskrivs de transportpolitiska målen och utredningens 
slutsats att åtgärder mot ett transporteffektivt samhälle behöver 
vidtas för att målet ska nås. Målet ska även vara ett stöd för regional 
och kommunal planering.211 

Det är enligt utredningens uppfattning svårt att få en helhetsbild 
av hur de transportpolitiska målen förverkligas på regional och kom-
munal nivå. Det finns därför ett behov av att tydliggöra länsstyrel-
sens roll och ansvar. Kommunen ska i den fysiska planeringen bl.a. 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella mål, planer och 

 
208 SOU 2021:21, s. 317. 
209 SOU 2021:23, Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
210 SOU 2021:23, s. 14 f. 
211 Prop. 2008/09:93, s. 62. 
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program. Enligt en rapport212 från Boverket har 21 olika politik- och 
ämnesområden betydelse för den fysiska samhällsplaneringen. I rap-
porten identifieras 28 nationella myndigheter som har ansvar inom 
ett eller flera områden. Till områdena hör totalt ett 100-tal relevanta 
mål, varav drygt 40 kan betecknas som övergripande mål. I en senare 
problemanalys213 gällande de nationella målen framkommer att målens 
ursprung försvårar en direkt översättning till fysisk samhällsplaner-
ing. Vidare skapar målformuleringar, som i första hand har tagits fram 
för ekonomisk målstyrning, även svårigheter när målen ska brytas 
ner regionalt och anpassas till fysisk samhällsplanering i regioner och 
kommuner.214 

Karolina Isaksson, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
VTI, har på uppdrag av utredningen genomfört en översyn av läns-
styrelsens roll inom samhälls- och infrastrukturplaneringen med 
syftet att undersöka på vilket sätt länsstyrelsen skulle kunna bidra 
till ett större fokus på transporteffektivitet i samhälls- och infra-
strukturplanering. I hennes underlagsrapport215 till utredningen före-
slås bl.a. följande åtgärder som behöver övervägas om länsstyrelsens 
uppdrag att verka för klimatmål och ett transporteffektivt samhälle 
ska få ett tydligare genomslag:  

• Tydligare skrivningar om klimat och transporteffektivt samhälle 
i författningar som reglerar kommunal, regional och nationell 
samhälls- och transportplanering. 

• Förstärkning och vidareutveckling av befintligt uppdrag som sam-
råds- och dialogpart samt granskare i planeringsprocesser där läns-
styrelsen saknar ett skarpt mandat. 

• Lämpligheten i en förstärkning av den befintliga tillsynsrollen i 
kommunal planering med transporteffektivt samhälle som ny 
ingripandegrund. 

I underlagsrapporten diskuteras olika för- och nackdelar med en ny 
ingripandegrund för länsstyrelsen. Det framkommer dock att det 
finns ett antal svårigheter förenade med en sådan utökad tillsynsroll 
varför en ingripandegrund av aktuellt innehåll inte föreslås. 

 
212 Boverket (2014c), s. 24. 
213 Boverket (2011), s. 11–12. 
214 Boverket (2014b), s. 7. 
215 Isaksson, Karolina (2021), s. 16. 
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Tydligare skrivningar om klimat och transporteffektivt samhälle 

De allmänna intressena i 2 kap. PBL samt de bestämmelser som styr 
innehållet i den fysiska planeringen och översiktsplaner, detaljplaner 
och regionplaner genomsyras redan i dag av mål om klimat, miljö och 
transportfrågor. Genom de ändringar i PBL som föreslås av Utred-
ningen Samordning för bostadsbyggande ges transporteffektivitet 
och ett transporteffektivt samhälle en ännu tydligare roll bland övriga 
allmänna intressen och de olika planeringsprocesserna på nationell, 
regional och kommunal nivå. 

Som beskrivs i avsnitt 5.4 har länsstyrelsen en viktig roll i de olika 
processerna avseende den fysiska planeringen. Länsstyrelsen ska ge-
nom samråd, granskning och annan vägledning till regioner och kom-
muner se till att bl.a. nationella mål får genomslag i den fysiska 
planeringen på regional och kommunal nivå. 

De många uppdragen med skilda innebörder i 5 och 6 §§ läns-
styrelseinstruktionen kan få den konsekvensen att länsstyrelsens roll 
uppfattas som spretig och delvis otydlig.216 Den stora mängd frågor 
som länsstyrelsen har i uppgift att följa upp och hantera har ökat, 
vilket har lett till en splittrad situation.217 Den splittrade situationen 
kan vara en bidragande orsak till att de transportpolitiska målen inte 
får genomslag i den fysiska planeringen. För att nå de övergripande 
transportpolitiska målen finns det ett behov av att styra den fysiska 
planeringen mot ett transporteffektivt samhälle. Det bör därför 
läggas till en punkt i 5 § länsstyrelseinstruktionen med innebörden 
att länsstyrelsen i sin verksamhet ska verka för att de transportpoli-
tiska målen nås, och i samma syfte, verka för ett transporteffektivt 
samhälle där trafikarbete med personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar.218 

Stärka de grundläggande förutsättningarna för samråd och dialog 
genom planläggningsprocessen 

Länsstyrelsen har ett rådgivningsansvar under samråds- och gransk-
ningsförfarandet i de olika processerna för samhälls- och infrastruk-
turplanering. Som utredningen konstaterar i detta avsnitt under rubri-

 
216 Riksrevisionen (2019) och Statskontoret (2021). 
217 Riksrevisionen (2019) och Statskontoret (2021). 
218 Se avsnitt 8.2.1. 
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ken Behovet av ändrade normer och ansatser i den fysiska planeringen 
finns det behov av att fortsatt stärka arbetet för att nå de transport-
politiska målen genom ökat fokus på ett transporteffektivt samhälle 
i den fysiska planeringen. Detta talar för en förstärkning och vidare-
utveckling av länsstyrelsens roll i samråds- och granskningsförfaran-
det i planprocessen. 
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9 Konsekvensanalys 
för en ändrad platsvalsregel 
och en ny avvägningsregel 

Utredningen har fått ett tilläggsdirektiv (dir. 2021:50) att utreda möj-
ligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors 
hälsa och miljön genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken 
eller på annat sätt och att lämna nödvändiga författningsförslag. 

I kapitel 3 analyserar utredningen vilket rättsligt utrymme som 
finns i miljöbalken i dag och var det skulle kunna utökas för att ge 
klimat större tyngd i tillståndsprövningar utifrån de hinder som ofta 
möter de tre verksamhetstyperna vindkraft, elnät samt utvinning av 
metaller och mineral. I kapitel 4 redovisar utredningen sina slutsatser 
i form av förslag och bedömningar om hur utrymmet skulle kunna 
utökas i syfte att främja verksamheter som bidrar till klimatomställ-
ningen. Utredningen lämnar förslag om en klimatanpassad platsvals-
regel i avsnitt 4.1. Dessutom redogör utredningen för en möjlig avväg-
ningsregel i avsnitt 4.2. 

I detta kapitel redovisas konsekvenser av förslaget om en klimat-
anpassad platsvalsregel. Dessutom redovisas konsekvenser av en ny 
avvägningsregel men på en övergripande nivå eftersom utredningen 
inte förordar en sådan regel. 

Utredningens utgångspunkt är att all påverkan på klimatet är nega-
tiv och att begreppet klimatpåverkan avser utsläpp av växthusgaser 
och därpå följande skadliga effekter. Med bidrag till att minimera 
klimatförändringar avses att verksamheter och åtgärder bidrar till 
klimatomställningen genom att minska sina egna utsläpp av växthus-
gaser, sänker halten av växthusgaser i atmosfären eller möjliggör att 
sådana utsläpp minskar från andra verksamheter och åtgärder. 

Innehållet i konsekvensanalysen utgår från kraven i förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning samt i kom-
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mittéförordningen (1998:1474). Dispositionen följer i stort strukturen 
i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. 

9.1 Problem och syfte 

Det grundläggande syftet med utredningens uppdrag är att skapa bättre 
förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska nås genom att det klimat-
politiska ramverket ska få genomslag i lagstiftningen. Klimatfrågan ska 
integreras i lagstiftningen som behöver anpassas så att den är i linje 
med de klimatpolitiska målen. Av utredningsdirektiven1 framgår att 
prövningen av verksamheter med miljöpåverkan som bidrar till att nå 
klimatmålen men som i dag har svårt att tillgodoräkna sig klimat-
nyttan i prövningen bör ses över. Det framgår även av direktiven att 
uppdraget att inkludera klimathänsyn i miljöbalken kan innebära lätt-
nader för verksamheter med låg klimatpåverkan eller som på olika 
sätt kan bidra till minskade växthusgasutsläpp. 

Syftet med förslaget om att klimatanpassa platsvalsregeln i 2 kap. 
6 § miljöbalken är att det ska bidra både till minskade utsläpp av växt-
husgaser i Sverige och till att främja klimatomställningen i ett vidare 
perspektiv. 

En ny avvägningsregel skulle syfta till att vissa verksamheter som 
normalt inte skulle få tillstånd ändå ska få det och eventuellt även 
kunna användas för att tillåta mer generösa villkor i tillstånd än vad 
som annars skulle ha varit fallet. Verksamheter som åsyftas är sådana 
som bidrar till klimatomställningen. 

9.1.1 Det rättsliga utrymmet 

I utredningens analys av det rättsliga utrymmet för att väga in klimat 
i miljöbalken i kapitel 3, framgår att det endast finns ett mycket be-
gränsat utrymme att ge klimat större tyngd i förhållande till männi-
skors hälsa och miljön i 2 kap. miljöbalken. Det rättsliga utrymmet 
begränsas också av bestämmelser i andra kapitel i miljöbalken och 
rör bl.a. totalförsvaret och andra markpolitiska avvägningar, miljö-
kvalitetsnormer, Natura 2000-områden, artskydd m.m. Utredningen 
ser inte att det skulle ge önskat resultat att ändra i de kapitlen och 

 
1 Dir. 2019:101: Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål. 
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lämnar därför inte några sådana förslag, vilket motiveras i bedömning-
arna i kapitel 4. Se dock avsnitt 6.6 där utredningen föreslår undantag 
från biotop- och strandskydd för starkströmsledningar med nätkonces-
sion för linje, vilket också behandlas i konsekvensanalysen i kapitel 10. 
I detta avsnitt berörs alltså endast det rättsliga utrymmet enligt 2 kap. 
miljöbalken. 

9.1.2 Rättsligt utrymme i platsvalsregeln 

Utredningen föreslår att bedömningen av lämpligheten av en plats 
enligt 2 kap. 6 § miljöbalken inte bara ska ta hänsyn till att ändamålet 
med den aktuella verksamheten eller åtgärden ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön utan 
även med minsta klimatpåverkan eller största bidrag till att minimera 
klimatförändringar. 

Förslaget om en klimatanpassad platsvalsregel rör endast det be-
gränsade utrymme som finns när valet står mellan flera alternativa 
platser och den plats ska väljas där ändamålet kan uppnås med störst 
hänsyn till både miljö- och klimataspekter. Det mycket begränsade 
utrymmet gör att det kommer att handla om få fall där avvägningen 
kan komma att utfalla till förmån till klimatet. Ett exempel skulle 
kunna vara att det återstår två platser för en vindkraftsanläggning där 
inga tvingande motstående intressen finns som t.ex. skyddade arter 
eller intressen för totalförsvaret. Vid en av platserna blåser det mer 
men ger mer störningar i form av t.ex. buller för närboende. Vid den 
andra platsen blåser det mindre och bullrar mindre för närboende. 
I detta exempel skulle ändringen av platsvalsregeln kunna leda till att 
den plats väljs där det blåser mest, förutsatt att störningarna för de 
närboende inte är för stora. Även i ett sådant fall påverkas dock ut-
rymmet av att det finns gränser för hur höga bullernivåer som kan 
accepteras ur hälsosynpunkt. 

9.1.3 Rättsligt utrymme för en ny avvägningsregel 

Det rättsliga utrymmet för en ny avvägningsregel är vidare än för 
platsvalsregeln eftersom en avvägningsregel i så fall skulle placeras 
som en ny egen bestämmelse i 2 kap. miljöbalken medan platsvalet 
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endast avser bedömningen av om ändamålet med en verksamhet eller 
åtgärd kan tillgodoses på platsen. 

I avsnitt 3.4 redogör utredningen för verksamhetstyperna vind-
kraft, elnät och utvinning av metaller och mineral eftersom de skulle 
kunna vara aktuella för en ny avvägningsregel. Utredningens slutsats 
är att för vindkraft och utvinning av metaller och mineral skulle en 
ny avvägningsregel inte ge någon större effekt eftersom hinder för 
dessa verksamheter oftast rör skyddsintressen som behandlas i andra 
kapitel i miljöbalken än i 2 kap. och att inte heller ändringar av de 
kapitlen skulle uppnå önskat resultat, se avsnitt 4.2. För elnätens del 
handlar det främst om att tillståndsprocessen behöver gå snabbare 
och ytterligare en bedömning enligt en ny avvägningsregel i 2 kap. 
miljöbalken får dels samma begränsade effekt som för vindkraft och 
utvinning av metaller och mineral, dels skulle den inte påverka övriga 
delar av koncessionsprövningen enligt ellagen (1997:857). För alla tre 
verksamhetstyper gäller att en avvägningsregel i de allra flesta fall skulle 
förlänga processen om det ska göras en till komplex bedömning. 

Även om det alltså finns ett visst utrymme att låta klimatintresset 
väga tyngre i en avvägning mot människors hälsa och miljön enligt 
de allmänna hänsynreglerna, måste även andra typer av intresseavväg-
ningar göras och hinder undanröjas för andra skyddsintressen, t.ex. 
markpolitiska avvägningsregler i 3 kap. miljöbalken (se avsnitt 4.4) och 
genomförande av EU-rätten (se avsnitt 4.5). Eftersom de bedömningar 
där klimatintresset skulle behöva väga tyngre än andra intressen i 
huvudsak inte görs enligt 2 kap. miljöbalken skulle ett utnyttjande 
av det rättsliga utrymmet i det kapitlet inte ge några större positiva 
effekter. De negativa konsekvenserna skulle överväga på grund av 
längre handläggningstider och mer komplicerade processer med samma 
slutresultat. 

9.1.4 Förhållandet mellan klimat- och miljöintresset 

Enligt uppdraget ska avvägningen ske mellan klimatnytta och nega-
tiv påverkan på människors hälsa och miljön. 
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Platsvalsregeln 

Som framgår i avsnitt 9.1.2 är det rättsliga utrymmet i platsvalsregeln 
att göra en avvägning mellan klimatintresset och hälso- och miljö-
intresset mycket begränsat. En plats kommer i många fall att vara den 
mest lämpliga ur både miljö- och klimatsynpunkt. I vissa fall kan 
dock en plats vara bättre ur klimatsynpunkt än en annan som kan vara 
bättre ur miljösynpunkt. Det är i det begränsade utrymmet en avväg-
ning kan göras mellan människors hälsa och miljön och klimatet. På 
samma sätt som prövningsmyndigheterna gör i dag, blir avvägningen 
beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. I några få fall kan 
den föreslagna ändringen av platsvalsregeln få betydelse och ge posi-
tiva effekter för klimatet, t.ex. om växthusgasutsläppen från trans-
porter blir mindre eller om en verksamhet som producerar förnybar 
el kan producera mer el på en ur klimatsynpunkt mer lämpad plats. 

En ny avvägningsregel 

För en ny avvägningsregel skulle det gå att ge klimatintresset större 
tyngd i förhållande till hälso- och miljöintresset vid en prövning en-
ligt enbart 2 kap. miljöbalken men det skulle ge liten effekt eftersom 
det finns flera begränsningar som behandlas i andra delar av miljö-
balken. Det är alltså inte huvudsakligen i 2 kap. miljöbalken motsätt-
ningarna finns utan i förhållande till skyddsintressen som regleras i 
andra kapitel i miljöbalken. 

9.1.5 Förhållandet till utredningens förslag i delbetänkandet 

I avsnitt 4.7 bedömer utredningen att förslagen i utredningens del-
betänkande En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden2 
ger en bred möjlighet att väga in en verksamhets bidrag till klimat-
omställningen vid tillämpning av miljöbalken, både vid tillståndspröv-
ning och tillsyn. 

Genom den ändring av miljöbalkens mål som utredningen före-
slår i delbetänkandet3 bör både klimatpåverkan och bidrag till klimat-
omställningen beaktas. Detta eftersom förslaget också innebär att 

 
2 SOU 2021:21, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden. 
3 SOU 2021:21, s. 137 f. 
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miljöbalken ska tillämpas så att klimatförändringar minimeras vilket 
avser negativa effekter för klimatet i form av klimatpåverkan, men 
även positiva effekter i form av bidrag till klimatomställningen ge-
nom skrivningarna att människans påverkan på klimatet ska mini-
meras. 

Vidare läggs flera förslag i delbetänkandet som integrerar klimat-
perspektivet i miljöbalken, bl.a. att utsläpp av växthusgaser ska redo-
visas och bedömas i hela kedjan från miljökonsekvensbeskrivning till 
tillstånd. Enligt förarbetena4 omfattar miljöbalken redan klimat men 
den har tillämpats i mer än 20 år och hittills har varken klimatpåver-
kan eller bidrag till klimatomställningen beaktats i prövningarna i 
tillräcklig utsträckning. De förtydliganden som utredningen föreslår 
i delbetänkandet av att, och hur klimatperspektivet ska beaktas är 
nödvändiga eftersom praxis inte kommer att ändras om inte lagstift-
ningen ändras först. 

Förslagen i delbetänkandet innebär både krav och möjlighet att 
ta hänsyn till alla typer av klimataspekter i prövningen. Det utrymme 
som utredningen nu föreslår ska användas i platsvalsregeln är i linje 
med och stärker ansatsen från delbetänkandet att även det positiva 
bidraget till klimatomställningen ska beaktas. En ny avvägningsregel 
skulle däremot sätta ett intresse, klimatintresset, framför hälso- och 
miljöintresset, vilket skulle försvåra tillämpningen av övriga föränd-
ringar som föreslås i delbetänkandet eftersom dessa följer miljöbalkens 
nuvarande systematik och riktar sig till alla verksamheter och åtgärder 
och en ny avvägningsregel bara skulle omfatta en begränsad mängd 
verksamheter. 

Utredningen anser därför att det begränsade utrymmet för att 
avväga till förmån för klimatintresset bäst tas tillvara genom ändringen 
av platsvalsregeln. Att en ny avvägningsregel bryter mot miljöbalkens 
nuvarande systematik kan bidra till att tillämpningen av en sådan 
regel leda till mer komplicerade bedömningar och längre prövnings-
processer. 

 
4 Prop. 1997/98:45, Miljöbalken, del 1, se t.ex. s. 222 och 289 f. 
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9.2 Nollalternativ och alternativa lösningar 

9.2.1 Platsvalsregeln 

Nollalternativet vore dagens situation där varken utredningens före-
slagna ändringar i delbetänkandet5 eller ändringen av platsvalsregeln 
genomförs. Det skulle innebära att klimatperspektivet inte regelmäs-
sigt vägs in i prövningar enligt miljöbalken. Det görs troligen redan 
i fler fall än vad som framgår av domar och beslut men eftersom det 
inte finns något krav på att redovisa sådana aspekter kommer praxis 
sannolikt inte att utvecklas på ett sätt som bidrar till klimatomställ-
ningen i tillräcklig utsträckning. 

9.2.2 En ny avvägningsregel 

Nollalternativet är, liksom det beskrivs i avsnitt 9.2.1 för platsvals-
regeln, att varken förslagen från delbetänkandet eller en klimat-
anpassad platsvalsregel genomförs. Detta bidrar till att möjligheten 
att ta hänsyn till klimatperspektivet även i fortsättningen inte kom-
mer att tas i tillräcklig utsträckning i miljöprövningen. 

9.2.3 Alternativa lösningar 

I kapitel 4 beskriver utredningen alternativa lösningar till en ny av-
vägningsregel i form av förslag och bedömningar på andra sätt att 
väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön. 
Utredningen föreslår att en klimatanpassad platsvalsregel införs 
(avsnitt 4.1) samt att Försvarsmaktens uppdrag i regleringsbrevet för 
2022 kompletteras med ett fristående uppdrag om att ta fram vägled-
ningar om hur verksamheter som bidrar till klimatomställningen kan 
samexistera med försvarets verksamheter (avsnitt 4.3). 

Utredningen bedömer att det inte skulle ge önskat resultat att 
särskilt peka ut klimatintresset i 3 kap. miljöbalken (avsnitt 4.4) eller 
lämpligt att försöka skapa ett större utrymme för att väga in klimat 
i miljöbalken i relation till EU-rättsliga skyddsintressen (avsnitt 4.5). 
Inte heller förordar utredningen en utökad regeringsprövning (av-
snitt 4.6). Däremot bedömer utredningen att andra sätt kan främja 

 
5 SOU 2021:21, s. 137 f. och s. 174 f. 
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bidrag till klimatomställningen, t.ex. utredningens förslag i delbetänk-
andet, ändringar i sektorslagstiftning samt förslag från andra utred-
ningar och andra initiativ för att öka möjligheterna att få tillstånd 
och att snabba upp och effektivisera processerna (avsnitt 4.7). 

9.3 Berörda av förslagen 

En klimatanpassad platsvalsregel och en ny avvägningsregel berör sam-
ma aktörer, dvs. verksamhetsutövare, prövningsmyndigheter, tillsyns- 
och remissmyndigheter samt kommuner. Dessutom berörs enskilda 
och andra intressenter i verksamheternas och åtgärdernas närområde. 

9.4 Bemyndiganden 

Förslaget om en klimatanpassad platsvalsregel avser en lagändring. 
Detsamma gäller en ny avvägningsregel. 

9.5 Överensstämmelse med EU-rätt 
och internationell rätt 

Både förslaget om en klimatanpassad platsvalsregel och en ny avväg-
ningsregel är förenliga med EU-rätten och med internationell rätt. 

9.6 Effekt på utsläppen av växthusgaser 

Ändringen av platsvalsregeln kan minska växthusgasutsläppen men 
minskningen blir marginell om platsvalsregeln ändras utan att för-
slagen i delbetänkandet genomförs. Om de genomförs kan en ändrad 
platsvalsregel däremot leda till en minskning av växthusgasutsläppen 
i enlighet med vad som redovisas i delbetänkandets konsekvensanalys.6 

I de enstaka fall där en avvägningsregel skulle kunna leda till att 
en verksamhet får tillstånd som inte skulle fått det utan avvägnings-
regeln kan regeln leda till utsläppsminskningar. Omfattningen av ut-
släppsminskningarna beror på vilken typ av verksamhet det rör. Det 
är dock inte troligt att en ny avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken ger 

 
6 SOU 2021:21, s 254 f. 



SOU 2022:21 Konsekvensanalys för en ändrad platsvalsregel och en ny avvägningsregel 

489 

några större effekter på de totala utsläppen av växthusgaser med anled-
ning av att de rättsliga hindren för de verksamheter som skulle om-
fattas av regeln främst finns i andra delar av miljöbalken. 

9.7 Konsekvenser 

9.7.1 Konsekvenser för företag 

En klimatanpassad platsvalsregel 

Platsvalsregeln gäller för både befintliga och nya verksamheter och 
åtgärder och berör därför alla företag som har sådana enligt miljö-
balken. Eftersom det rör sig om ett mycket begränsat rättsligt ut-
rymme som kan bli aktuellt att utnyttja i få fall, blir den slutliga 
påverkan för företagen mycket liten. De som i huvudsak kan komma 
att beröras är framför allt de som bidrar till klimatomställningen och 
där utrymmet i platsvalsregeln skulle kunna utnyttjas för just deras 
företag. En klimatanpassad platsvalsregel skulle dock kunna inne-
bära att en annan lokalisering än förstahandsalternativet bedöms vara 
lämpligast eftersom lokaliseringen t.ex. innebär mindre transporter. 

Eftersom förslaget om en ändrad platsvalsregel bör införas sam-
tidigt som förslagen från utredningens delbetänkande innebär det 
nya förslaget ingen ytterligare tidsåtgång eller kostnader utöver dem 
som redan krävs med anledning av de förslagen. 

Förslaget förväntas ha en liten positiv sammantagen effekt på före-
tagens konkurrensförhållanden eftersom det gynnar få företag och 
främst verksamheter som bidrar till klimatomställningen. Exempel-
vis bör viss produktion av förnybar el gynnas av förslaget vilket kan 
medföra positiva effekter även för andra företag. Konkurrensförhållan-
dena inom branscher påverkas inte nämnvärt eftersom regeln gäller 
för alla nya och befintliga verksamheter och åtgärder. 

Påverkan på små och medelstora företag bedöms inte skilja sig 
från påverkan på företag generellt. 

En ny avvägningsregel 

En ny avvägningsregel skulle behöva avgränsas till att gälla vissa 
typer av större tillståndspliktiga verksamheter, enligt miljöbalken eller 
sektorslagstiftning, för att vara tillämpbar. De skulle behöva motivera 
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i sin ansökan och miljökonsekvensbeskrivning hur de bedömer att 
den nya avvägningen ska göras och varför hälso- och miljöintressen 
skulle behöva stå tillbaka för klimatintresset. Dessa nya bedömningar 
innebär mer utredning, längre planering och högre kostnader för före-
tagen. 

Eftersom det rättsliga utrymmet för att ge klimat större tyngd i 
prövningen är så begränsat skulle en avvägningsregel endast i få fall 
leda till att tillstånd ges till verksamheter som annars skulle fått av-
slag. En sådan regel skulle kunna leda till snabbare processer vid en-
staka tillfällen men generellt skulle den leda till mer tidskrävande och 
oförutsägbara processer eftersom regeln innebär ytterligare bedöm-
ningar. 

En avvägningsregel skulle sannolikt behöva innehålla trösklar för 
att bli tillämpbar, se avsnitt 4.2.1. Små och medelstora företag kan 
komma att påverkas negativt om större företag får förmåner de små 
och medelstora inte får vilket skulle göra att de blev mindre konkur-
renskraftiga i förhållande till de utpekade. 

9.7.2 Konsekvenser för kommuner och regioner 

Kommunerna och den eller de kommunala nämnder som fullgör upp-
gifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer i egenskap av 
tillsynsmyndigheter, parts- och remissmyndigheter på samma sätt 
som prövningsmyndigheterna att behöva ta ställning till de nya reg-
lerna. För en ändrad platsvalsregel blir det samma typer av ställnings-
taganden som förslagen i utredningens delbetänkande innebär. För 
en ny avvägningsregel kan det röra sig om svårare avvägningar mellan 
klimatintresset och hälso- och miljöintresset vilket kräver ökad kun-
skap och kompetens. 

Tillsynen är avgiftsfinansierad. Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får 
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för kommunens 
kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av balken när det gäller en kom-
munal myndighets verksamhet. Ytterligare tillsyn med anledning av 
ändringen av platsvalsregeln bedöms rymmas inom befintlig tillsyns-
avgiftsram. 

Varken det kommunala självstyret eller regionerna påverkas av en 
klimatanpassad platsvalsregel eller en ny avvägningsregel. 



SOU 2022:21 Konsekvensanalys för en ändrad platsvalsregel och en ny avvägningsregel 

491 

9.7.3 Konsekvenser för staten 

Både en ändrad platsvalsregel och en ny avvägningsregel har konse-
kvenser för staten i form av prövningsmyndigheter, remiss- och till-
synsmyndigheter. 

En ändrad platsvalsregel bör bedömas sammantaget med utred-
ningens förslag i delbetänkandet, i synnerhet ändringen av miljöbalkens 
mål. På samma sätt som förslagen i delbetänkandet kräver ökad kun-
skap, kompetens och resurser krävs det också för en ändrad platsvals-
regel, men det är tillräckligt med de som krävs för ändringarna i del-
betänkandet. 

Tillsynen är avgiftsfinansierad genom förordningen (1998:940) 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Utredningen 
bedömer att en ändrad platsvalsregel ryms inom befintlig tillsyns-
avgiftsram. En ny avvägningsregel innebär dock mer komplicerade 
prövningar vilket skulle kräva ytterligare insatser jämfört med förslagen 
i delbetänkandet och platsvalsregeln, för att göra rätt avvägningar 
mellan klimatintresset och hälso- och miljöintresset från prövnings-
myndigheter, remiss- och tillsynsmyndigheter med krav på kunskap, 
kompetens och mer resurser. Naturvårdsverket redovisade ett reger-
ingsuppdrag7 om att utreda avgiftssystemet den 31 mars 2022. 

9.7.4 Konsekvenser för enskilda 

Närboende kan bli påverkade av både en ändrad platsvalsregel och 
en ny avvägningsregel i den mån klimatintresset bedöms väga tyngre 
än hälso- och miljöintresset i det enskilda fallet, t.ex. störningar i 
form av ökat buller och luftföroreningar. När det gäller ändringen 
av platsvalsregeln bedöms klimatintresset och hälso- och miljöintres-
set i de flesta fall inte vara motstående intressen. 

9.7.5 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Förslaget om en ändrad platsvalsregel bedöms ha marginella samhälls-
ekonomiska konsekvenser eftersom regeln endast kommer att göra 
skillnad i ett fåtal fall. I dessa fall kan effekten bli positiv men sam-
mantaget liten. 

 
7 Uppdrag om att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljö-
balken, Miljödepartementet, M2020/00666/Me, 30 april 2020 och M 2021/00605, 8 april 2021. 
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En ny avvägningsregel skulle kunna påverka samhällsekonomin 
om fler verksamheter får tillstånd som annars inte skulle ha fått det. 
Bedömningen är dock att det rättsliga utrymmet för en avvägnings-
regel är mycket begränsat och att antalet fall där regeln skulle göra 
skillnad därmed är litet. Företagen och staten skulle påverkas negativt 
av ökade administrativa kostnader. Sammantaget bedöms en avväg-
ningsregel inte medföra samhällsekonomiska vinster. 

9.7.6 Konsekvenser för möjligheten att nå andra 
miljökvalitetsmål 

Om avvägningar enligt en ändrad platsvalsregel utfaller till förmån 
för klimatet kan det påverka miljökvalitetsmålen Frisk luft, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- 
och djurliv negativt på aggregerad nivå. Utfallet är dock mycket svårt 
att bedöma och det är långt ifrån säkert att den negativa påverkan sam-
mantaget kommer att överväga. Under alla omständigheter bedöms 
den sammantagna påverkan på nämnda miljökvalitetsmål bli mycket 
liten. 

9.7.7 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service 
i olika delar av landet 

De regionala effekterna är små och tillgång till offentlig service på-
verkas inte. 

9.7.8 Konsekvenser för brottslighet och brottsförebyggande 
arbete, jämställdhet och jämlikhet och möjligheterna 
att nå de integrationspolitiska målen 

Förslagen påverkar inte brottsligheten eller det brottsförebyggande 
arbetet och har varken konsekvenser för jämställdheten eller jämlik-
heten. Förslagen har inte heller några konsekvenser för möjligheten 
att nå de integrationspolitiska målen. 
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9.7.9 Konsekvenser av val av tidpunkt för ikraftträdande 
och informationsbehov 

Förslaget om en ändrad platsvalsregel bör träda i kraft samtidigt som 
förslagen i delbetänkandet. 

Det finns behov av att informera om de avvägningar som ska göras 
enligt en klimatanpassad platsvalsregel vilket lämpligen sker tillsam-
mans med förslagen från delbetänkandet. Uppdraget om vägledningar 
i delbetänkandet8 behöver därför kompletteras i fråga om ändringen i 
platsvalsregeln. 

Om en ny avvägningsregel skulle införas orsakar det särskilda 
informationsbehov och ett ikraftträdande bör avvakta till dess sådan 
information har lämnats. 

9.8 Förslagens genomförbarhet 

En ändrad platsvalsregel ligger i linje med förslagen i utredningens 
delbetänkande och är i rättslig mening genomförbar. Ett motstånd 
kan dock förväntas från närboende i de fall där ett alternativ väljs där 
klimatintresset får företräde framför lokala hälso- och miljöintressen. 

En ny avvägningsregel kan genomföras i rättslig mening men kan 
bli svår att genomföra politiskt eftersom den bara bör omfatta vissa 
verksamhetstyper för att vara tillämpbar och de verksamhetstyperna 
skulle få fördelar jämfört med andra. Att en avvägningsregel sanno-
likt skulle behöva innehålla trösklar, se avsnitt 4.2.1, för vilka verk-
samheter inom varje typ som skulle omfattas av regeln innebär också 
konkurrensnackdelar för de verksamheter som hamnar under tröskeln. 
Dessutom kan motstånd väntas från närboende och miljöorganisa-
tioner om verksamheter får tillstånd som annars inte skulle ha fått det. 

 
 

 
8 SOU 2021:21, s. 194 f. 
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10 Konsekvensanalys 
för området elnät 

Förslagen inom elnätsområdet bidrar till elektrifieringen av samhäl-
let och genom det till att Sveriges klimatmål kan nås. I detta kapitel 
beskrivs effekter och konsekvenser av förslagen i kapitel 6. 

Innehållet i konsekvensanalysen utgår från kraven i förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning samt i kom-
mittéförordningen (1998:1474). 

10.1 Problem och syfte 

Utredningens förslag syftar till att möjliggöra en snabbare ökning av 
kapaciteten i elnätet, och därigenom skapa bättre förutsättningar för 
att Sveriges klimatmål ska kunna nås genom den elektrifiering som 
är avgörande för klimatomställningen.1 

10.1.1 Elnät i planering 

Utredningen föreslår en översyn av energi- och klimatplanering på 
regional och kommunal nivå. Det saknas i dag i stor utsträckning struk-
tur, långsiktighet och bestämmelser om samordning för sådan energi- 
och klimatplanering. En översyn syftar till en effektivare energi- och 
klimatplanering som möjliggör ökad takt i elektrifieringen. Det för-
väntas ge bättre underlag för antaganden om framtida behov av nät-
kapacitet samt öka kunskapen hos flera aktörer, t.ex. länsstyrelser, 
kommuner och regioner, nätföretag och andra företag, om vad som 
krävs för en elektrifiering och när åtgärder kan förväntas genomföras. 

 
1 Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en 
historisk klimatomställning (elektrifieringsstrategin), bilaga till beslut II 4 vid regeringssamman-
träde, I 2022/00299 m.fl., 3 februari 2022 s. 10 och 13 f. 
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En utvecklad planering kan också visa var stärkt nätkapacitet bör 
prioriteras. 

En utvecklad energi- och klimatplanering kan bidra till att beslut 
om alternativ till förstärkt nätkapacitet kan grundas på bättre kun-
skap. Alternativ till ökad nätkapacitet är t.ex. att välja lokalisering 
närmare energiproduktion för energikrävande verksamheter, invester-
ingar i flexibilitetslösningar eller energilager, energieffektivisering samt 
nyttjande av fjärrvärme i stället för eluppvärmning. Nätutvecklings-
planer syftar visserligen bl.a. till att ge information om dessa aspekter 
men energi- och klimatplaner kan bli ett verktyg för att samla och 
utveckla relevant information för kommunen eller regionen. 

Elektrifieringens betydelse och elnätets behov behöver få större 
genomslag i den fysiska planeringen. Markanvändningskonflikter är 
en väsentlig anledning till långa ledtider. En tidig och lyhörd dialog 
om behov av mark för elnät och förståelse för en lednings ändamål 
kan bidra till att korta ledtiderna för stärkt nätkapacitet. Planering 
som tar större hänsyn till befintligt elnät kan öka förutsättningarna 
att förnya och förstärka elnät i befintliga sträckningar, något som i regel 
kan genomföras snabbare än om ny mark behöver tas i anspråk. 

En mycket stor del av elnätet behöver förnyas eller förstärkas till 
2045, se kapitel 5, och planering med hänsyn till befintligt nät har 
stor betydelse för omställningstakten. Det gäller särskilt eftersom en 
linjekoncession med dagens regelverk inte ger ett rättsligt skydd mot 
förelägganden eller förbud enligt miljöbalken. Utredningen föreslår 
därför stärkt vägledning för planering enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

Beaktande av framtida markbehov för ledningar i planeringen en-
ligt PBL kan bidra till snabbare lokaliseringsutredningar när ny mark 
behöver tas i anspråk och minska mängden målkonflikter i och tids-
åtgången för koncessionsprövningar. Energi- och klimatplanering samt 
nätplanering som får en fysisk dimension och regional relevans kan, 
tillsammans med tillhandahållande av planeringsunderlag enligt 3 kap. 
miljöbalken, öka förutsättningarna för väl genomförda avvägningar 
mellan olika samhällsmål. 

Utredningen föreslår uppdaterade områden av riksintresse för 
energidistribution. Syftet med en sådan uppdatering är dels att stärka 
elnät av nationell betydelse i relation till andra intressen som inte är 
riksintressen, dels att öka möjligheterna till avvägningar mot andra 
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riksintressen. Förslaget motverkar regeringens målsättning2 att minska 
de markområden som omfattas av riksintressen. Utredningen anser 
att förslaget ändå är motiverat eftersom det finns en påtaglig risk att 
befintligt elnät av nationell betydelse inte kommer kunna upprätt-
hållas, förnyas eller förstärkas på den mark det tar i anspråk i dag. 
Konsekvenserna av ett uppdaterat utpekande beror på vilka beslut 
Energimyndigheten fattar och behöver därför utredas i anslutning till 
ett sådant beslut. Ett väl avvägt utpekande bör i första hand avse sådana 
områden som redan är ianspråktagna för energidistribution mark. 

10.1.2 Tydligare prövning av linjekoncessioner 

Utredningens förslag i avsnitt 6.3 syftar övergripande till att öka för-
utsebarheten i prövningen och tydliggöra kraven för att få linjekonces-
sion bl.a. genom att förtydliga hur motstående intressen ska bedö-
mas, klargöra vilka frågor som ska prövas enligt ellagens (1997:857) 
lämplighetsprövning och bidra till stärkt vägledning. 

Tydliga förutsebara krav och undvikande av prövning enligt flera 
bestämmelser syftar till att sänka administrativa kostnader och korta 
prövningstiden bl.a. genom färre kompletteringskrav. Nuvarande ord-
ning där t.ex. lokalisering och teknikval kan prövas både inom ramen 
för lämplighet och inom ramen för miljöprövningen kan också inne-
bära att en lokalisering eller ett teknikval är det som bäst uppfyller 
miljöbalkens krav, medan ett annat av andra skäl såsom kostnader eller 
hänsyn till samhällsekonomiska konsekvenser kan anses lämpligare 
vid lämplighetsprövningen. Förslaget minskar risken för sådana mot-
sägelsefulla slutsatser. Genom att inte ställa högre krav i prövningen 
än vad som är motiverat av hänsyn till andra väsentliga intressen syf-
tar förslagen till snabbare elektrifiering och klimatomställning. 

Energimarknadsinspektionen uppskattar att mediantiden för en 
komplettering av en ansökan är en månad men kan ta upp till ett år. 
Om det inte ställs krav på komplettering av uppgifter kortas Energi-
marknadsinspektionens handläggningstid. Många uppgifter kommer 
att krävas även med utredningens förslag men eftersom det är tydli-
gare vad som krävs kan uppgifterna tas fram tidigare i utbyggnads-
processen. Om det görs parallellt med andra delar av processen leder 

 
2 Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse, Finansdeparte-
mentet Fi2020/00252/SPN, 23 januari 2020. 
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förslagen också till kortare ledtider totalt. Tydligare krav syftar även 
till att spara tid genom effektivare samråd och att underlätta fram-
tagande av miljökonsekvensbeskrivning. Genom mindre fokus på 
frågor t.ex. kring ledningens lämplighet kan samrådstiden kortas och 
större fokus läggas på ledningens miljöeffekter. 

Hur stor tidsvinst förslagen i avsnitt 6.3 kan ge beror på om övriga 
förslag i kapitel 6 genomförs, särskilt i fråga om valet mellan luft-
ledning och kabel, i vilken utsträckning nätföretagen anpassar under-
lag och om alla aktörer bidrar till effektivare samråd. I princip har 
förslagen potential att i vissa projekt spara någon månad i samrådet 
och någon månad vid koncessionsprövningen men i vilken utsträck-
ning beror på tillämpningen. Vissa projekt fördröjs i dag med flera år 
bl.a. på grund av oklara regler för koncessionsprövningen. Utred-
ningen bedömer att förslagen ger bättre förutsättningar att undvika 
sådana fördröjningar, men risken för att nya regler tvärtom ökar tids-
åtgången kan aldrig helt uteslutas. 

Förslagen avser linjekoncessioner. En stor del av elnätet i Sverige 
byggs med stöd av områdeskoncession. Ökad vägledning kan under-
lätta planering och miljöprövningar även av sådant nät. 

Lämplighetsprövningen vid linjekoncession 

Utredningens förslag syftar till att undvika att vissa frågor, som är 
fallet i dag, bedöms både vid lämplighets- och miljöprövningen inom 
ramen för koncessionen samt till att öka förutsebarheten i vad lämp-
lighetsprövningen ska avse. Kompletteringar på grund av att nätföre-
tagen inte har förstått kraven, för att nya krav ställs eller för att krav 
ställs som det kan diskuteras om det är motiverat att ställa, ska kunna 
undvikas. 

Lämplighetsprövningen är central i koncessionsprövningen och 
utredningen bedömer att det är av stor betydelse för effektiva pröv-
ningsprocesser att lagstiftaren anger tydliga kriterier för den. 

På samma sätt som gäller i dag ska lämplighetsprövningen avse 
frågan om ledningen behövs. Utredningens förslag syftar till att för-
tydliga när behov av en ledning ska anses föreligga. Förslaget innebär 
att ledningar som följer av skyldighet i lag, av en prognos om framtida 
elanvändning eller elproduktion samt nätförstärkningar som av andra 
skäl anses lönsamma för samhället ska anses behövas. Detsamma ska 
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gälla ledningar som i övrigt behövs för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen. Syftet är att öka möjligheterna till proaktiv utbyggnad med 
bibehållande av ett tillräckligt skydd mot att onödiga ledningar byggs. 

Förslagen syftar även till att, utöver prövning av behov eller lön-
samhet, begränsa lämplighetsprövningen till vissa överföringstekniska 
aspekter. Utredningen föreslår att det ska ingå i lämplighetsprövningen 
att bedöma om ledningen har en ändamålsenlig placering i nätet och 
teknisk utformning i fråga om växelström eller likström och spänning. 
Dessa aspekter prövas redan i dag och bör i regel vara relativt enkla 
att beskriva i ansökan samt bedöma vid koncessionsprövningen. 

Utredningen föreslår att ledningens tekniska utformning i fråga 
om överföringskapacitet inom avsedd spänningsnivå inte ska prövas 
inom ramen för lämplighetsprövningen. Syftet är i första hand att 
minska risken för komplexa bedömningar som leder till långa hand-
läggningstider men också att möjliggöra en överdimensionering som 
skapar tillgänglig kapacitet som kan utnyttjas snabbt vid behov. Om 
det finns överkapacitet i nätet kan framtida tillkommande efterfrå-
gan tillgodose sitt överföringsbehov omgående i stället för att behöva 
invänta en ytterligare utbyggnad eller förstärkning av elnätet. Det 
innebär en stor tidsvinst jämfört med de i dag bedömda 10–12 åren 
det ofta tar att få en ny ledning på plats, men det utgör också en större 
tidsvinst för de aktörer som kan använda överkapaciteten än vad 
exempelvis en halvering av den ledtiden skulle innebära. Det mesta 
talar också för att en överkapacitet som byggs i dag och i relativt nära 
framtid kommer att användas i framtiden eftersom trenden är att över-
föringsbehoven ökar och aktörer tenderar att etablera sig där kapacitet 
finns. Samtidigt uppskattas en överdimensionering inom angiven spän-
ning och av ledningar som i och för sig behövs eller är lönsamma inte 
orsaka ett ökat intrång eller några i sammanhanget väsentliga kostnads-
ökningar och det sker oavsett en bedömning av dess förenlighet med 
miljöbalken. 

Genom utredningens förslag klargörs även att vissa andra frågor 
inte ska prövas i lämplighetsprövningen såsom alternativa sätt att upp-
nå ändamålet, ledningens lokalisering mellan stationer och teknisk 
utformning i form av luftledning eller kabel. Det ingår inte heller någon 
bedömning av om behoven som en ledning ska täcka ska tillgodoses 
eller inte, vilket får anses vara en logisk följd av ellagens utformning 
och de skyldigheter som åvilar nätföretagen. 
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I viss mån begränsar detta Energimarknadsinspektionens utrymme 
t.ex. att inom ramen för lämplighetsprövningen inkludera bedöm-
ningar som inte följer av utredningens förslag om lämplighet eller av 
miljöbalken. Utredningen har dock analyserat om det finns skäl att 
reglera andra aspekter inom ramen för lämplighetsprövningen och be-
dömt att utredningens förslag om valet mellan luftledning och kabel 
samt miljöprövningen är lämpligare för att bedöma andra aspekter. 
Det kan inte uteslutas att det kan finnas andra intressen som i och för 
sig skulle kunna vara av relevans för elnätets påverkan på samhället 
eller enskilda och som inte har uppmärksammats. Intresset av tydliga, 
förutsebara krav och rättssäkra prövningsprocesser är dock starkt. 
Om det är motiverat att kunna ta hänsyn till andra aspekter i lämplig-
hetsprövningen i framtiden bör det därför förutsätta en lagändring. 

Frågor som inte ingår i lämplighetsprövningen kan aktualiseras 
inom ramen för miljöprövningen, när det behövs för att uppfylla de 
krav som ställs enligt miljöbalken. Att det klargörs att de frågor som 
bedöms i miljöprövningen inte ingår i lämplighetsprövningen inne-
bär att utrednings- och prövningsresurser sparas. 

Utredningen lämnar inget förslag avseende samhällsekonomiska 
lönsamhetsbedömningar men utredningens förslag om en tydligare 
lämplighetsprövning kan påverka vad som bör ingå i en sådan om den 
ska ligga till grund för lämplighetsbedömningen. 

Miljöprövningen vid linjekoncession 

Miljöprövningen av byggande och användning av en ledning 

Utredningens förtydligande att det är byggande och användning av 
ledningen med en i huvudsak bestämd sträckning som ska vara för-
enlig med miljöbalken bidrar till ökad tydlighet och att undvika att 
samma fråga prövas enligt olika bestämmelser. Förslaget, om det ge-
nomförs ensamt, bedöms inte medföra någon påtaglig skillnad jäm-
fört med hur miljöbalkens bestämmelser tillämpas i dag vid konces-
sionsprövningen men bidrar tillsammans med förslaget om lämplighet 
till ökad tydlighet. 
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Hushållningsbestämmelsernas tillämpning 

Den oklara avgränsningen i dagens regelverk av miljöbalkens tillämp-
ning vid koncessionsprövningen leder till osäkerhet kring hushåll-
ningsbestämmelsernas tillämpning. Genom utredningens förslag att 
det är ledningens huvudsakliga sträckning som ska vara förenlig med 
3–4 kap. miljöbalken tydliggörs hushållningsbestämmelsernas kopp-
ling till lokaliseringen och frågan om det är förenligt med god hus-
hållning att använda berörda mark- och vattenområden för ändamålet 
överföring av el. 

Vid prövningen av linjekoncession tillämpas hushållningsbestäm-
melserna i 3–4 kap. miljöbalken även vid pågående markanvändning. 
Det är en vidare tillämpning än vad som avsågs vid tillkomsten och 
som är fallet för t.ex. vägar och järnvägar. 

Hushållningsbestämmelsernas tillämpning vid pågående mark-
användning innebär att upprätthållande och förstärkning av befint-
liga ledningar försvåras. Processen att förlänga eller ändra en konces-
sion för befintliga ledningar tar längre tid, vilket i sin tur innebär att 
förstärkningar tar längre tid och att förnyelsetakten minskar efter-
som nätföretagen ofta inväntar beslut om förlängning innan en för-
nyelse genomförs. 

Eftersom koncessioner numera i regel gäller tills vidare är det 
endast en mindre del av ledningarna som omfattas av ett ärende om 
förlängning eller har tidsbegränsats av skäl som anges i 2 kap. 21 § 
andra stycket ellagen. Även enstaka ledningar kan dock vara av stor 
betydelse för elektrifieringen i en viss region. Förslaget kommer också 
att underlätta prövningen för samtliga förstärkningar. Mängden för-
stärkningar som kan genomföras snabbare på grund av förslaget är 
dock svår att uppskatta eftersom det även finns andra skäl att dessa 
kan ta lång tid att genomföra. 

Förslaget innebär att hänsynen till andra markanvändningsintressen 
i rättslig bemärkelse minskar vid koncessionsprövningen vid pågå-
ende markanvändning men i praktiken är det sällsynt att en ledning 
tvingas flytta på grund av hushållningsbestämmelserna. I regel är det 
förenligt med en god hushållning att använda redan ianspråktagen 
mark även fortsättningsvis. De exempel som finns där befintliga led-
ningar fått flyttas och dras i ny sträckning grundar sig i regel på 2 kap. 
miljöbalken och hänsyn till människors hälsa och miljön. 
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Det kan inte uteslutas att en befintlig ledning har en sträckning 
som visar sig inte längre vara förenlig med god hushållning med 
mark- och vattenområden eller en kommuns utvecklingsmöjligheter. 
Om så är fallet kommer utredningens förslag innebära att den frågan 
inte prövas t.ex. vid en ändring eller förlängning av koncessionen. 
Pågående ärenden om förlängning av befintlig koncession kommer 
dock enligt föreslagna övergångsbestämmelser att bedömas enligt 
äldre bestämmelser och därmed inte påverkas av förslaget. 

För koncessioner som gäller tills vidare finns ett skydd för mot-
stående markanvändningsintressen eftersom dessa, om det har gått 
40 år sedan de beviljades, kan omprövas på initiativ av länsstyrelse, 
kommun eller Energimarknadsinspektionen. Vid en sådan omprövning 
begränsas inte tillämpningen av 3–4 kap. miljöbalken. När möjlighe-
ten till omprövning infördes bedömde regeringen3 att betydelsen av 
en ändamålsenlig utbyggnad av elnätet motiverade att en omprövning 
inte bör kunna ske förrän lång tid har förflutit sedan koncessionen 
beslutades. Som framgår av kapitel 5 skedde den senaste större utbygg-
naden av elnät i Sverige på 1980-talet. Merparten av befintliga linje-
koncessioner uppskattas vara äldre än 40 år eller ha förlängts. Kon-
sekvensen av omfattande omprövningar av befintligt nät skulle dock 
riskera att fördröja elektrifieringen och även om möjligheten finns 
bör den tillämpas med försiktighet. Den genom miljöbalken upp-
hävda lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. trädde 
i kraft 1987 och har sedan dess tillämpats i koncessionsprövningar och 
förlängningar. För befintliga ledningar som har koncessioner medde-
lade efter 1987 har alltså en prövning enligt hushållningsbestämmel-
serna skett. 

Vägledning för prövningen och länsstyrelsens roll 

Hänsyn till motstående intressen innebär höga krav på anpassning 
av ledningar. Utredningens förslag om stärkt vägledning avseende 
fåglar respektive magnetfält syftar till att effektivisera den specifika 
miljöbedömningen och miljöprövningar av elnät. Genom tydlig väg-
ledning kan tid sparas, t.ex. genom minskad risk för sent uppkomna 
inventeringsbehov. Ett annat viktigt syfte med stärkt vägledning i 
dessa frågor är att andra intressen, t.ex. jord- och skogsbruk, som 

 
3 Prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, s. 55. 
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riskerar att drabbas av de anpassningar som görs av hänsyn till fåglar 
och magnetfält inte ska påverkas på ett sätt som är oproportionerligt 
i relation till det skydd som behövs för fåglars bevarande respektive 
människors hälsa. 

Utredningens förslag att länsstyrelserna ska utreda och klargöra 
sin roll i avgränsningssamråd och prövningen av elledningar som kräver 
linjekoncession syftar till att underlätta lokaliseringsutredningar och 
effektivisera samråd, vilket i sin tur kan underlätta Energimarknads-
inspektionens prövning. Vägledning för t.ex. fåglar i kombination med 
ett klargörande av länsstyrelsens roll kan bidra till tydligare krav 
i fråga om inventeringar vilket bedöms minska risken för de typer av 
kompletteringar som ofta tar längst tid. 

Andra förslag 

För att undvika att villkor ställs som kan riskera att komma i konflikt 
med syftet med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 9 § ellagen, målen 
för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § ellagen eller föreskrifter med-
delade enligt elsäkerhetslagen (2016:732) föreslås att villkor ska vara 
förenliga med syftet med ledningen och dessa föreskrifter. 

Alternativa lokaliseringar ska redovisas i miljökonsekvensbeskriv-
ningen och prövas inom ramen för den miljöprövning som görs av 
en ansökan om linjekoncession. De behöver därför inte redovisas 
ytterligare i ansökan om koncession varför utredningen föreslår att 
det kravet på en ansökan om linjekoncession ska tas bort. 

En särskild utredning föreslås få i uppdrag att genomföra en över-
syn av ersättningsbestämmelserna för att bidra till större acceptans 
och snabbare tillståndsprocesser. 

10.1.3 Teknikval – bedömning av kabel kontra luftledning 

Frågan om teknikval, och då främst valen mellan växel- och likström 
respektive luftledning och kabel bedöms av många intressenter som 
viktig. Å ena sidan antar många att kabel medför mindre påverkan på 
omgivningen än en luftledning. Å andra sidan kan dessa teknikval på-
verka en lednings funktion och förmågan att upprätthålla driftsäker-
het och elkvalitet. En grundläggande brist på samsyn kring hur dessa 
tekniska val bör bedömas kan i avsevärd utsträckning orsaka utdragna 
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koncessionsprocesser för ledningar på de högsta spänningsnivåerna. 
Nuvarande regler ger också litet utrymme för att bedöma frågan 
utifrån ett helhetsperspektiv på vad som är lämpligt i elsystemet. 

Utredningen förslår att det tydliggörs att valet mellan växel- och 
likström i huvudsak prövas i lämplighetsprövningen, se avsnitt 10.1.2 
och 10.1.6 om tydligare beaktande av alternativa lösningar. 

När det gäller växelströmsledningar kräver frågan om valet mellan 
luftledning och kabel omfattande och tidskrävande utredningar på 
de högsta spänningsnivåerna om 130 kV och uppåt. Utredningens be-
dömning är att på dessa spänningsnivåer kommer koncession ges för 
luftledning vid en sådan ansökan oavsett hur mycket valet utreds. 
I vissa fall är det inte möjligt att komma fram med en luftledning, 
t.ex. i storstäder eller i havet, men då står det ofta klart tidigt i pro-
cessen att kabel måste väljas om ledningen ska kunna byggas. 

Det främsta syftet med utredningens förslag är att möjliggöra 
snabbare prövningsprocesser genom att i förväg och generellt peka 
ut i vilka situationer kabel ska utredas och användas samt hur valet 
mellan luftledning och kabel ska bedömas i koncessionsprövningen. 
Utredningen har bedömt att sådana kriterier bäst regleras i föreskrifter 
eftersom de bör uppdateras efterhand som kunskapsläge och teknik-
utveckling förändras. Införs inte tydliga föreskrifter i enlighet med 
utredningens förslag finns risk för förlängda ledtider. 

De av utredningen föreslagna ändringarna i förordningen om nät-
koncessioner innebär att luftledning ska utgöra huvudregel för stark-
strömsledningar med en avsedd spänning om 130 kV eller högre. Kabel 
innebär typiskt sett mindre påverkan på vissa motstående intressen 
såsom annan markanvändning, boendemiljöer och skogliga värden. 
Det betyder inte att kabel vid en samlad bedömning av miljöeffekter 
alltid kan antas medföra en mindre miljöpåverkan eftersom påverkan 
på vissa värden såsom hydrologi och markbundna värden kan vara 
stor. 

För växelström på högre spänningsnivåer finns begränsningar för 
hur mycket kabel som kan finnas i elsystemet utan att svårigheterna 
att upprätthålla driftsäkerhet och elkvalitet blir för stora. Exakt hur 
mycket kabel som kan hanteras i systemet är i dag inte känt. Utred-
ningen menar att det därför finns goda skäl att i det skede av kraftig 
utbyggnad som väntas vara sparsam med det utrymme som finns och 
bara använda kabel för passager med unika krav och där det är nöd-
vändigt för att kunna genomföra elnätsbyggnation. 
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Intrång i och konflikter med jord- och skogsbruk är en i regel 
oundviklig konsekvens av dragningar av elledningar på aktuella spän-
ningsnivåer. Likaså innebär anläggning av elledning oundvikligen 
någon form av påverkan på naturmiljön. Det centrala syftet med ut-
redningens förslag är att hänsyn fortsatt ska tas till sådana intressen 
men att undvika att processerna fokuserar på tekniska lösningar som 
är oförenliga med ett fungerande elnät eller riskerar att leda till så 
omfattande utredningar och anpassningar av elnätet att elektrifier-
ingen och energiomställningen påtagligt försvåras eller fördröjs. Där-
för lägger utredningen förslag till kriterier som förtydligar prioriter-
ingarna för teknikvalet i lagstiftningen. Genom restriktiva krav på 
utredning och användning av kabel på de högsta spänningsnivåerna 
prioriteras en snabb anpassning av elnätet, en funktionell elförsörj-
ning och att kabeltekniken finns tillgänglig när den är nödvändig även 
i framtiden. 

Kriterierna innebär att modeller och mätmetoder kommer behöva 
stärkas hos nätföretagen för att kunna bedöma i vilken utsträckning 
kabel kan användas där kriterierna är uppfyllda. Utredningens före-
slagna kriterier innebär dock att arbetet med modeller och mät-
metoder kan ske successivt och prioriteras till platser där kabel är 
aktuellt. Det är motiverat för att inte resursbrist och tidsåtgång för 
framtagande av modeller ska fördröja elektrifieringen väsentligt. En 
farhåga skulle kunna vara att kriterierna bromsar kunskapsutveck-
lingen men det kan motverkas t.ex. genom att regeringen ger upp-
drag och resurser till Svenska kraftnät att påskynda arbetet. 

Acceptansen för kriterierna, som också avgör deras betydelse t.ex. 
för effektivare samråd, förutsätter att de ses över i takt med att mer 
kunskap erhålls och tekniken utvecklas. 

Problemet jämfört med nollalternativet är onödigt 
långsam utbyggnad 

I en framtida utveckling enligt nollalternativet, se Nollalternativ – 
teknikval avsnitt 10.2.3, är problemet i huvudsak en onödig tidsåtgång 
och resursförbrukning för utredningar av kabelalternativ som i prak-
tiken inte är realistiska alternativ. Syftet med utredningens förslag är 
därför att åstadkomma tidsbesparingar genom att minska mängden 
utredningar av kabelalternativ utan att hindra att kabel används där 
en sådan är uppenbart bättre än en luftledning och där den kan an-
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vändas utan risk för att äventyra elnätets funktion. Utredningens för-
slag till klargörande av teknikvalet bedöms jämfört med nollalterna-
tivet inte nämnvärt påverka mängden kabel på spänningsnivåer på 
130 kV och uppåt. I dag är det främst inom tätorter som sådana spän-
ningsnivåer markförläggs och med utredningens förslag förtydligas 
att det alltjämt är ett fall där kabel är aktuellt. 

Alternativa men mindre sannolika utvecklingar skulle ge andra 
problem och syften 

Det finns vissa alternativa utvecklingar jämfört med nollalternativet 
även om utredningen bedömer dem som betydligt mindre sannolika. 
En sådan alternativ utveckling som beskrivs i avsnitt 10.2.3 är att nät-
företagen skulle börja förorda kabel. Om en sådan utveckling skulle 
bli verklighet förväntas långa ledtider inte vara det främsta proble-
met. I stället innebär en utbyggnad med relativt mycket kabel att 
driftsäkerhet och elkvalitet i elnätet riskerar att försämras. I jämförelse 
med en sådan utveckling skulle utredningens förslag bidra till mindre 
kabel i växelströmsnätet på spänningsnivåer på 130 kV och däröver 
och därmed till mindre risker för avbrott och störningar. 

Ett klargörande av teknikvalet bedöms även i detta alternativa sce-
nario kunna förkorta ledtiderna, men möjligtvis i mindre utsträckning 
eftersom nätföretagen antas direkt förorda kabel för att minska tid 
och resurser på att utreda andra alternativ eller för att säkerställa att 
tillgängligt utrymme av kabel kan användas till nätföretagets ledningar. 
Utredningen bedömer därmed att förslaget rörande teknikval skulle 
få önskvärda effekter också med denna alternativa utveckling. 

Ytterligare en alternativ utveckling vore att höga krav på att an-
vända kabel leder till att elnätsföretagen för att undvika instabilitet i 
näten avstår från att bygga ledningar för vilka en stor andel kabel pekas 
ut, eller riskerar att pekas ut, som det enda alternativet. Utredningen 
ser i huvudsak detta som en variant av nollalternativet eftersom den 
förväntade effekten av detta är att elnätsföretaget i stället ansöker om 
att bygga en annan ledning för att tillgodose det aktuella överförings-
behovet eller mest sannolikt att ledningen inte byggs alls. Det inne-
bär att utbyggnadsprocessen tar lång tid och att det finns potential 
för tidsvinster i utredningens förslag. Om denna variant av nollalter-
nativet skulle innebära att utbyggnaden, också över tid, blir mindre 
än vad som bedöms behövas skulle problemet vara att klimatomställ-
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ningen inte bara fördröjs utan också hejdas. Utredningens förslag skulle 
därmed få ännu mer motiverade effekter under ett sådant scenario. 

10.1.4 Förhandsbesked för elledning 

För stora starkströmsledningar som påverkar många intressen tar det 
ofta särskilt lång tid att få koncession. Sådana ledningar är dock cen-
trala för elektrifieringen och för att energi- och klimatmålen ska kunna 
nås. Utredningen föreslår därför att förhandsbesked ska kunna sökas 
i ett tidigt skede om en ledning ska anses lämplig ur allmän synpunkt 
enligt kraven i 2 kap. 12 a § ellagen. 

Förslaget om förhandsbesked gäller bara starkströmsledningar som 
prövas av nätmyndigheten och som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Utredningen bedömer att det främst är Svenska kraft-
nät som kommer att ansöka om förhandsbesked för transmissions-
nätet, medan regionnätsföretagen kommer att ha mindre behov av en 
sådan möjlighet. Förslaget om förhandsbesked förutsätter att utred-
ningens förslag om tydliga krav för lämplighetsprövningen också ge-
nomförs. 

Åren 2016–2021 ansökte Svenska kraftnät om koncession för i ge-
nomsnitt två transmissionsnätsledningar per år men enligt prognosen 
kommer det att öka till 6,5 ansökningar per år för 2022–2027. Det 
går inte att förutse hur många av de ärendena som kommer att ha 
behov av förhandsbesked. Även om det blir få ärenden kommer dock 
varje ledning i transmissionsnätet att ha stor betydelse för elektrifier-
ingen och varje förhandsbesked kan därför göra väsentlig skillnad. 

Ett tidigt beslut att en ledning är lämplig kan tydliggöra ledning-
ens vikt vid samråd och avvägningar samt öka acceptansen för att en 
ledning behövs eller är lönsam. Det ökar förutsebarheten för nätföre-
taget men också för kommuner, boende och andra berörda. Stora in-
direkta besparingarna bedöms kunna uppnås genom att tidigarelägga 
lämplighetsprövningen och därmed tidigt fokusera på det faktiska 
syftet med att bygga ledningen ur ett större system- och beredskaps-
perspektiv. Det förväntas innebära att större hänsyn tas till den sam-
manhängande nätutvecklingen och vissa överföringstekniska aspekter 
under resterande koncessionsprocess och kan hjälpa Energimarknads-
inspektionen att skapa en tydlig organisation kring dessa frågor. 
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Vidare bedöms stora indirekta besparingar kunna nås om dessa 
systemaspekter ges större tyngd i avgränsningssamråd. 

När lämplighetsbedömningen görs innan avgränsningssamråd kan 
samrådet genomföras med ett ökat fokus och en ökad tydlighet kring 
en lednings allmänna lämplighet utan att riskera att de tekniska para-
metrarna som prövas i lämplighetsbedömningen överskuggas av andra 
markanvändningsintressen och miljökonsekvenser. 

Förslaget innebär också att om en begäran om förhandsbesked 
görs får den även avse om en eller flera alternativa utformningar av 
starkströmsledningen är förenliga med ändamålet med ledningen, före-
skrifter enligt 3 kap. 9 § ellagen, målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 
3 b § ellagen och föreskrifter meddelade enligt elsäkerhetslagen. Ut-
redningen bedömer att den möjligheten främst kommer att användas 
för att få besked om en alternativ utformning inte är förenlig med de 
kraven, vilket skulle tydliggöra att det alternativet inte behöver ut-
redas eller ingå i miljöprövningen. Exempel på en sådan bedömning 
kan vara att ett likströmsalternativ inte anses uppfylla kraven på lämp-
lighet. Det kan också avse en förklaring att en alternativ utformning, 
såsom att sambygga ledningen med en annan ledning eller att använda 
kabel mer än i viss omfattning, inte uppfyller kraven i ellagen eller 
målen för driftsäkerhet. För de alternativ som anses uppfylla kraven 
och ska utredas påverkas inte miljöprövningen. 

Energimarknadsinspektionens bedömning att en ledning är lämp-
lig ska, med viss möjlighet till omprövning, vara bindande för den 
efterföljande koncessionsprövningen. Energimarknadsinspektionens 
bedömning att en alternativ utformning av en ledning inte uppfyller 
kraven i 2 kap. 12 a § eller 12 b § andra stycket ellagen är endast väg-
ledande. Trots det bedömer utredningen att en sådan bedömning från 
Energimarknadsinspektionen i de flesta fall bör få betydelse för flera 
samrådsparter såsom kommuner och länsstyrelser och därmed öka 
nätföretagets möjligheter att leda och genomföra ett effektivt samråd. 

Vinsten med en tidig bedömning från Energimarknadsinspektionen 
är också att de frågor som omfattas av ett förhandsbesked kan ut-
redas och prövas parallellt med t.ex. framkomlighetsstudier eller myn-
dighetsdialoger inför samrådet. Frågorna kan då bedömas preliminärt 
innan nätföretaget färdigställer ansökan. Om den typen av frågor av-
görs först i koncessionsprövningen, och Energimarknadsinspektio-
nen gör en annan bedömning än den nätföretaget har gjort, finns risk 
att delar av teknisk förstudie, samråd och miljökonsekvensbeskriv-
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ning behöver göras om. Det beror på att förutsättningarna för t.ex. 
lokaliseringsutredningen påverkas på ett grundläggande sätt av utfal-
let av lämplighetsbedömningen. Om och när det kan vara motiverat 
att begära ett förhandsbesked och om det bör inkludera en bedöm-
ning av alternativ måste avgöras av nätföretaget utifrån fördelarna för 
processen som helhet. 

För att detta förslag ska spara tid och resurser och skapa en bättre 
process med större system- och beredskapsfokus krävs att Energi-
marknadsinspektionen och övriga myndigheter ges möjligheten att 
ta välinformerade beslut kring lämpligheten. Det finns en risk att be-
sparingar uteblir om myndigheter t.ex. väger in fler delar av konces-
sionsprövningen än endast lämpligheten eller inte vill utesluta alter-
nativ innan hela koncessionsprocessen genomförts. 

Ett negativt förhandsbesked, dvs. ett beslut att inget alternativ som 
ingår i begäran bedöms uppfylla kraven för allmän lämplighet, får över-
klagas direkt. Ett sådant beslut kan främst förväntas överklagas av 
nätföretaget. Ett positivt förhandsbesked får enligt förslaget endast 
överklagas i samband med överklagande av slutligt beslut om nät-
koncession. På så sätt undviks att utbyggnadsprocessen försenas. 

Ett positivt förhandsbesked kan i vissa fall leda till besparingar på 
upp till några månader. Det rör projekt där det är ifrågasatt om en 
ledning överhuvudtaget behövs eller är lönsam och den frågan antas 
få stor vikt i samråd och koncessionsprövning. Det kan också leda 
till motsvarande tidsvinst om ett alternativ som inte anses lämpligt 
eller uppfyller andra krav inte behöver utredas i den vidare processen. 

Utredningens förslag till förhandsbesked omfattar endast frågor 
som ingår i lämplighetsprövningen eller en bedömning av alternativa 
utformningar som kan påverka ledningens funktion eller möjligheter 
att uppfylla angivna krav. Det kan inte användas för att avfärda en 
viss lokalisering mellan anslutningspunkterna i elnätet. När det gäller 
den specifika miljöbedömningen finns en möjlighet enligt 6 kap. 32 § 
miljöbalken att begära länsstyrelsens bedömning i fråga om innehållet 
i miljökonsekvensbeskrivningen har den omfattning och detaljerings-
grad som behövs för tillståndsprövningen. Denna möjlighet skulle i 
vissa fall kunna användas för att få tydligare och tidigare vägledning 
om miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig. 
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10.1.5 Undantag från vissa förbud – biotopskydd 
och strandskydd 

När en ny starkströmsledning byggs anpassas dragningen normalt så 
långt möjligt för att undvika intresse- och målkonflikter men det går 
bara till en viss gräns. Därför uppstår ofta behov av ett stort antal dis-
penser på grund av påverkan på naturvärden, bl.a. områden som om-
fattas av strand- eller biotopskydd. Hur många dispenser som behövs 
varierar kraftigt beroende på ledningens längd, typ, vilka intressen 
som påverkas m.m. 

Även när befintliga ledningar ska förnyas eller förstärkas kan dis-
penser från strand- och biotopskydd krävas, särskilt om sträckningen 
förändras. Vid underhåll av befintliga ledningar kan dispens också 
krävas bl.a. från särskilda biotopskydd inom områden som omfattas 
av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) och handläggs av 
Skogsstyrelsen. 

Det finns ingen samlad statistik över hur många dispenser från 
generellt biotopskydd respektive strandskydd som utbyggnad av en 
kraftledning medför. Det varierar kraftigt beroende på vilken typ av 
landskap ledningen byggs i och biotopskydden varierar mer än strand-
skydden. Utifrån erfarenheter från prövning rör det sig typiskt om 
3–5 dispenser från strandskydd och ett fåtal biotopskydd per mil och 
ledning. Det kan dock krävas avsevärt mer beroende på ledning. 
Projektet för transmissionsnät för sträckan Nybro-Hemsjö innebär 
krav på i genomsnitt 13 dispenser per mil från generella biotopskydd, 
i genomsnitt 3 dispenser per mil från särskilda biotopskydd (räknat 
tillsammans med särskilda områdesskydd) och i genomsnitt 9 dis-
penser per mil från strandskydd. 

Antalet dispenser i det specifika fallet beror förutom typ av led-
ning på landskapet och antalet skyddade objekt också på hur lätta de 
är att undvika vid planering. Särskilda biotopskydd värderas vanligen 
högre i en tidig planering och undviks därmed oftare. 

Utredningen uppskattar handläggningstiden för dispens avseende 
generella och särskilda biotopskydd till 1–6 månader men enligt upp-
gifter från regionnätsbolag kan den i dagsläget uppgå till 1–1,5 år hos 
vissa länsstyrelser. 

När det gäller generella biotopskydd och strandskydd beviljas dis-
pens i de allra flesta fall. Utredningen bedömer att förslaget om att 
införa undantag från kraven på dispens skulle möjliggöra en snabbare 
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utbyggnad av elnät. Utredningen föreslår i avsnitt 6.3 ett uppdrag till 
länsstyrelsen att se över hur syftet med biotop- och strandskydd kan 
bevakas av länsstyrelsen på ett effektivt sätt i samråd och tillsyn 
avseende ledningar som kräver linjekoncession. En tydlig roll för län-
sstyrelsen kan säkerställa att hänsyn tas till generella biotopskydds- 
och strandskyddsområden även om undantag införs och att den som 
ska bygga eller underhålla nät även fortsatt kommer att ha incita-
ment att undvika påverkan på sådana områden så långt det är möjligt. 
Även tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela förelägganden 
och förbud med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken förblir oförändrade. 

Utredningen bedömer att tillsammans med att naturskyddet och 
kravet på val av lämplig plats alltid gäller i miljöprövningen, skulle 
effekten av ett undantag för starkströmsledningar på strandskyddets 
syften enligt 7 kap. 13 § bli marginell. Ett införande av undantagen 
skulle även kunna underlätta mer parallella prövningsprocesser efter-
som dispensansökningar ofta behöver göras sent i tillståndsprocessen. 

När det gäller de särskilda biotopskydden förekommer det att 
dispens inte ges för underhållsåtgärder som är nödvändiga för att upp-
rätthålla kraven på driftsäkerhet och skydd mot person eller sakskada 
från befintliga ledningar. I viss utsträckning kan det föreslagna begrän-
sade undantaget i detta avseende påverka miljöskyddet i sådana om-
råden. Riskerna för alltför stor negativ påverkan motverkas dock av 
det skydd för fortplantingsområden och livsmiljöer som artskyddet 
innebär och kravet på samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken vid åt-
gärder som kan innebära en ändring av naturmiljön. Vikten av att 
upprätthålla säkerheten i befintligt nät får därför enligt utredningen 
anses väga tyngre än behovet av en prövning enligt bestämmelserna 
om biotopskydd. 

10.1.6 Gemensamma syften för förslagen 

De intermediära syftena med förslagen är att möjliggöra en snabbare 
utbyggnad av elnätet. Det finns redan incitament i dagens system för 
såväl användning som produktion av fossilfri el, inte minst via styr-
medel som missgynnar utsläpp av växthusgaser. Högre kapacitet i 
elnätet kan i kombination med dessa styrmedel leda till en snabbare 
elektrifiering. 
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Att överföringskapacitet finns i rätt tid i relation till överförings-
behoven är en förutsättning för att elnätet ska kunna utnyttjas för 
elöverföring på ett ändamålsenligt sätt. Det är dock inte ett tillräck-
ligt villkor för att elproducenter och elanvändare verkligen ska välja 
att etablera verksamhet och utnyttja överföringspotentialen. Till de 
viktigare syftena med förslagen hör att de också ska medverka till 
god funktion och stabilitet i elnätet. 

Funktion och stabilitet är avgörande 

En utbyggnad som äventyrar elnätets funktion eller stabilitet är inte 
något reellt handlingsalternativ eftersom nätägarna i ett sådant fall 
snarare skulle avstå från att bygga nät. Även om en sådan utbyggnad 
mot förmodan skulle göras skulle det påverka viljan att investera i 
verksamheter som är beroende av stabil elöverföring och god elkvalitet. 

Tydligare beaktande av alternativa lösningar 

Att ökad elanvändning och -överföring är nödvändigt för att nå 
klimatmålen utesluter inte att det på marginalen finns andra åtgärder 
som är bättre alternativ. Om och när t.ex. val av lokalisering av el-
användande verksamhet, användande av flexibilitetslösningar eller 
energieffektiviseringar är möjliga kan det i vissa fall vara ett bättre 
alternativ än ytterligare utbyggnad och förstärkning av elnätet. 

På marginalen och i enskilda fall kan det finnas bättre alternativ 
till att bygga ut elnät men inga sådana alternativ har potential att 
eliminera behovet av utbyggnad. Utbyggnadsbehovet är stort även 
om andra alternativ också utnyttjas. Det är dock viktigt att utred-
ningens förslag inte leder till att alternativa lösningar inte kommer 
till stånd i önskad omfattning. Sådana lösningar är komplement till 
en utbyggnad och bör användas där de bidrar på ett bättre sätt än 
ytterligare elnätsförstärkning. Om alternativa lösningar används där 
de verkligen är bättre kan det bidra till snabbare processer genom att 
resurser inte behöver användas för ledningsdragningar. 

Ellagens allmänt hållna bestämmelse om anläggningens lämplighet 
innebär osäkerhet kring hur olika typer av alternativ till anläggningen, 
eller alternativ för utformningen av den, bör beaktas inom ramen för 
koncessionsprövningen. Det är också oklart hur alternativ ska be-



SOU 2022:21 Konsekvensanalys för området elnät 

513 

dömas i relation till allmän lämplighet eller enligt miljöbalkens be-
stämmelser. Detta leder till att det blir svårare att bemöta eventuella 
invändningar i samrådet, en ökad risk för krav på kompletteringar av 
koncessionsansökan och en risk för motstridiga slutsatser i konces-
sionsprövningen. 

Flera av utredningens förslag syftar till att tydliggöra vilka alter-
nativ som är relevanta för koncessionsprövningen och på vilket sätt 
de bör beaktas. Sammantaget får utredningens förslag följande inne-
börd: 

• Alternativ till att bygga elnät ska beaktas genom stärkt planering 
och främjas genom andra styrmedel såsom avgifter. I koncessions-
prövningen ska utvecklingen av sådana alternativ beaktas genom 
att ta hänsyn till den förväntade utvecklingen vid bedömningen 
om ökad nätkapacitet behövs eller är lönsam inom ramen för 
lämplighetsprövningen. 

• Alternativa sätt att föra över el ska beaktas vid koncessions-
prövningen om alternativen kan fylla samma funktion, dvs. flera 
alternativ kan uppfylla ändamålet med ledningen. Inom ramen för 
koncessionsprövningen bedöms ledningens placering i nätet och 
tekniska utformning i fråga om lik- eller växelström och spänning 
vid lämplighetsbedömningen. Alternativ kan aktualiseras om det 
finns skäl att anta att nätföretaget inte har valt ett ändamålsenligt 
alternativ. 

• Alternativ till att bygga elnät och alternativa sätt att föra över el 
utgör olika sätt att uppnå ändamålet med verksamheten. Sådana 
alternativ ska i regel inte redovisas inom ramen för den miljö-
bedömning som sker vid en ansökan om linjekoncession. Undan-
tagsvis kan länsstyrelsen begära att så ska ske vid samrådet. 

• Alternativ för den valda överföringstekniska lösningen såsom olika 
lokaliseringar och sätt att utforma den valda överföringstekniken 
ska bedömas utifrån dess förenlighet med miljöbalkens bestämmel-
ser. Bedömning av ledningens utformning som luftledning eller 
kabel ska bedömas enligt de av utredningen föreslagna bestäm-
melserna för detta teknikval, se avsnitt 10.1.3. 

• Genom möjligheten till förhandsbesked kan nätföretaget begära 
ett tidigt besked om ett visst sätt att föra över el ska anses lämp-
ligt eller inte. En sådan begäran kan även inkludera en tidig be-
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dömning av om en eller flera alternativa utformningar för den 
valda överföringstekniska lösningen är förenliga med ändamålet 
med ledningen, vissa föreskrifter och målen för driftsäkerhet. 

Genom att överväga alternativ till att bygga elnät i ett tidigt skede 
inom ramen för planeringen av de verksamheter eller åtgärder som 
orsakar behovet av överföring av el kan klimatomställningen ske snab-
bare och med mindre negativa samhällsekonomiska konsekvenser än 
om sådana alternativ inte övervägs. Elnätsbyggnation ska anpassas 
till den förväntade utvecklingen, vilket bedöms inom ramen för kon-
cessionsprövningen. En linjekoncession bör dock inte användas som 
styrmedel för att framtvinga en annan utveckling av framtida behov. 
Det skulle få alltför stora negativa konsekvenser i form av komplexa 
bedömningar och riskera att fördröja omställningen. 

Utredningens förslag för en tydligare prövning av linjekoncessioner 
i avsnitt 6.3 och val av teknik mellan luftledning och kabel i av-
snitt 6.4 innebär sammantaget att det blir tydligare hur alternativa 
sätt att föra över el och alternativ för den valda överföringstekniska 
utformningen ska bedömas inom ramen för en linjekoncession. För-
slagen är inte direkt beroende av varandra men bör genomföras till-
sammans för att uppnå syftet att korta ledtider för att bygga elnät 
och därigenom bidra till ökade förutsättningar för att nå klimatmålen. 
De bör också genomföras tillsammans med utredningens förslag om 
planering i avsnitt 6.2 för en effektiv omställning. Den möjlighet att 
ansöka om förhandsbesked som föreslås i avsnitt 6.5 kan innebära 
stor skillnad för vissa projekt genom att minska risken att vissa frågor 
försenar projektet. 

Utredningens förslag begränsar prövningsmyndighetens handlings-
utrymme t.ex. vid lämplighetsprövningen och bedömningen av valet 
mellan luftledning och kabel. En sådan begränsning motiveras av att 
den är nödvändig för att uppnå syftena med en snabbare elektrifier-
ing och att bygga ett stabilt elsystem. Utredningen har bedömt vilka 
effekter förslagen kan förväntas få för t.ex. motstående markanvänd-
ningsintressen och människors hälsa och miljö samt kostnaderna för 
elnätets anpassning. Som framgår av nollalternativet i avsnitt 10.2 
kommer elnätets anpassning medföra konsekvenser för dessa intres-
sen i form av bl.a. ianspråktagande av mark, störande anläggnings-
arbeten, avverkning av skog och påverkan på landskapsbilden. Med 
hänsyn till de skydd som finns för motstående markanvändnings-
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intressen och människors hälsa och miljö i miljöbalken samt hur till-
lämpningen kan antas utvecklas utan att förslagen genomförs be-
dömer utredningen att konsekvenserna av utredningens förslag för 
dessa intressen bör bli marginella. 

10.2 Nollalternativ och alternativa lösningar 

Här beskrivs nollalternativ relaterat till respektive förslagsområde i 
den ordning de beskrivs i avsnitten 10.1.1–10.1.5. 

Några särskilda aspekter av nollalternativet som är relevanta för 
de olika förslagen diskuteras i avsnitt 10.2.6. Bland annat konstateras 
där att förslagen kan vara mer eller mindre robusta i förhållande till 
framtida utveckling men att den framtida alternativa utveckling gent-
emot vilka förslagen jämförs inte är avgörande för vikten av att de 
genomförs. I avsnitt 10.2.7 beskrivs alternativ som övervägts med 
potential att uppnå samma syfte som utredningens förslag. 

10.2.1 Nollalternativ – elnät i planeringen 

Regional samordning av energi- och klimatomställningen kommer 
att vara viktigt för att nå klimatmålen. Sannolikt kommer länsstyrel-
serna fortsatt att ha en central roll genom uppdrag at t samordna och 
leda genomförandet av regionala energi- och klimatstrategier. Bristen 
på långsiktighet kan skapa utmaningar t.ex. när det gäller resurs-
tillsättning och att långsiktigt bygga upp kompetens, erfarenhet och 
nätverk. 

Även kommunerna kommer att ha en viktig roll i arbetet att nå 
klimatmålen men rollen är delvis oklar. Kommuner kommer troligt-
vis fortsatt att i stor utsträckning genomföra energi- och klimatpla-
nering. Lagen (1977:439) om kommunal energiplanering kommer att 
betraktas som föråldrad och inte tillämpas i någon egentlig utsträck-
ning. Det kommer skilja sig från kommun till kommun när och hur 
de kommunala energi- och klimatplanerna tas fram samt vad de avser. 

Planeringen kommer genomföras utan gemensam struktur för 
energi- och klimatplaner på kommunal, regional och nationell nivå. Det 
kommer vara otydligt hur samordning ska ske mellan olika nivåer och 
med annan planering, t.ex. nätutvecklingsplaner och fysisk planering. 
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Nätföretagen kommer att sammanställa och värdera hur behov 
kommer att utvecklas och basera nätutvecklingsplanerna på en för-
väntad regional och kommunal utveckling. De kan väntas efterfråga 
underlag bl.a. från länsstyrelser, regioner och kommuner till stöd för 
sina bedömningar. Information om planerade förnyelser, förstärk-
ningar och nybyggnation av elnätet kommer finnas i nätutvecklings-
planer men de kan sakna uppgifter om relevanta markbehov för åtgär-
derna. Nätutvecklingsplanerna kommer även att tydliggöra behov av 
t.ex. flexibilitet och lagring. Information i olika nätutvecklingsplaner 
behöver beaktas för att få en för respektive kommun eller region 
relevant helhetsbild. Det kommer fortsatt saknas tydlighet om och i 
så fall hur eventuella prioriteringar ska göras. 

När det gäller planering enligt PBL kommer nätföretagen lägga 
alltmer resurser på att bevaka elnätets intressen. Frågan vilka hänsyn 
som bör tas invid befintligt nät kommer bedömas av respektive kom-
mun i det enskilda fallet. Elnätets nuvarande och framtida mark-
behov kommer behöva identifieras inom ramen för respektive planer-
ingsprocess enligt PBL. Varje kommun behöver värdera och bedöma 
vad hänsyn till bl.a. elsäkerhet och driftsäkerhetsaspekter innebär. 

I dag behöver transmissionsnätet ofta ta ny mark i anspråk när en 
förstärkning ska genomföras och det blir allt svårare att underhålla 
och förnya transmissionsnätet i befintlig sträckning på grund av t.ex. 
bebyggelse som tillkommit invid ledningen, skyddade områden en-
ligt miljöbalken och motstående riksintressen. Utan uppdaterade riks-
intresseanspråk bedöms denna utveckling fortsätta och underhåll av 
befintligt nät respektive nödvändiga förnyelser och förstärkningar 
försvåras. 

10.2.2 Nollalternativ – tydligare prövning av linjekoncessioner 

I nollalternativet fokuserar lämplighetsprövningen fortsatt primärt 
på bedömning av system- och beredskapsperspektiv, behovet av en 
ledning och att ledningen inte är samhällsekonomiskt olönsam. Nät-
företagen bedöms i hög utsträckning fatta investeringsbeslut som på 
bästa sätt uppfyller kraven om en anläggnings allmänna lämplighet och 
avslag är ovanligt på denna grund. Lämplighetsprövningen omfattar 
även bedömningar av t.ex. lämpligheten i lokalisering och teknikval. 
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Prövningsmyndigheten kommer fortsatt ha ett stort handlings-
utrymme vid lämplighetsprövningen. Det finns därmed en flexibili-
tet i prövningen att ta hänsyn till aspekter som för tillfället framstår 
som relevanta. Det innebär mindre förutsebarhet och det kan för-
väntas vara svårt för nätföretagen att veta vilket underlag de ska ge in 
och för Energimarknadsinspektionen att avgöra vilka aspekter som 
måste bedömas. Mer kompletteringskrav kan förväntas tills en praxis 
har utvecklats. Det är också troligt att fler motstridiga åsikter i pro-
jekten blir svårare att hantera i samråd om det är osäkert hur de ska 
bedömas. Samtidigt är det liten sannolikhet för att ledningar byggs som 
inte behövs eller som är samhällsekonomiskt olönsamma när så mycket 
elnät krävs. 

Utan utredningens förslag kommer fler frågor bedömas både i lämp-
lighetsprövningen och miljöprövningen, vilket kräver mer resurser för 
prövningen och att den riskerar att ta längre tid. Slutsatserna i bedöm-
ningarna riskerar att bli motsägelsefulla eftersom vissa frågor bedöms 
ur olika perspektiv som inte behöver leda till samma svar. Hushåll-
ningsbestämmelserna har en fortsatt vid tillämpning som ställer högre 
krav på anpassning vid pågående markanvändning än vad som gäller 
för andra miljöfarliga verksamheter, vägar och järnvägar. 

Hänsyn till motstående intressen innebär höga krav på anpass-
ning av ledningar. Särskilt omfattningen av kravet på hänsyn till fåglar 
och människors hälsa med anledning av magnetfält är svårbedömda. 
En möjlig utveckling på grund av denna osäkerhet är att större hän-
syn krävs och tas än vad som är motiverat. Det kan få konsekvenser 
för både elnät och andra intressen som får stå tillbaka på grund av de 
hänsyn som tas. En annan möjlig utveckling är att för liten hänsyn 
tas, vilket kan riskera att påverka artskyddet på ett otillåtet sätt eller 
innebära risker för människors hälsa. 

Nollalternativet är att kraven på utredning såväl för lämplighets-
prövningen som miljöprövningen fortsätter öka och att tiden för 
samråd, framtagande av ansökan om koncession och handläggning 
riskerar att bli längre jämfört med i dag. 

10.2.3 Nollalternativ – teknikval 

Nätföretagen är överens om att luftledning oftast är mest tekniskt 
lämpligt och kostnadseffektivt i det svenska växelströmsnätet med 
en avsedd spänning om 130 kV och uppåt. Kabel har använts där luft-
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ledning inte bedöms som framkomlig, företrädelsevis inom tätorter. 
Utredningen gör bedömningen att luftledning kommer att vara den 
tekniskt mest lämpliga lösningen på dessa spänningsnivåer den när-
mast förutsebara tiden. 

Med ett stärkt kunskapsunderlag och utvecklad teknik för växel-
strömskabel kan bedömningen komma att förändras i framtiden och 
särskilt på spänningsnivåerna 130–220 kV. Om det sker kan, utöver 
tekniska överväganden, den ekonomiska rimligheten bli mer avgör-
ande för frågan om teknikval på dessa spänningsnivåer. 

Nuvarande utveckling innebär ett stort behov av snabb ökning av 
överföringskapaciteten. Samtidigt förlängs handläggningstiderna för 
koncessionsansökningarna av alltmer komplexa bedömningar av valet 
mellan luftledning och kabel och nätföretagen behöver lägga mer tid 
och resurser på att motivera detta teknikval. Nollalternativet är där-
med att handläggningstiderna snarast kommer att öka jämfört med 
i dag. 

Kraven på omfattande utredningar av valet mellan luftledning och 
kabel kan eventuellt innebära att nätföretagen i större utsträckning 
tvingas ta fram modeller och mätmetoder för att bedöma de tekniska 
förutsättningarna i hela eller stora delar av nätet. Det skulle ta mycket 
resurser i anspråk, t.ex. inom elkvalitet, i en situation med en redan 
problematisk kompetensförsörjning. Det skulle visserligen öka kun-
skapsunderlaget för att bedöma valet mellan kabel och luftledning men 
ske på bekostnad av en avsevärt långsammare anpassning av elnätet. 

Nollalternativ – den mest sannolika utvecklingen 

Den mest sannolika utvecklingen med nuvarande lagstiftning är att 
elnätsföretagen även fortsättningsvis förordar luftledning där det är 
mest tekniskt lämpligt, trots ökad administration och tidsåtgång efter-
som kabelutredning kan komma att krävas i varje del där det finns en 
konflikt med motstående intressen. I de flesta fall där nätföretagen 
förordar luftledning bedöms utredningen också leda till att konces-
sion ges för det. 

Andelen kabel jämfört med dagens elnät kommer dock ändå att 
öka, främst för att nätföretagen kommer att behöva använda kabel vid 
anslutning av den planerade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft 
och för förstärkningar av elnät i storstadsområden. För att kabel ska 
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kunna användas i sådana projekt, utan att det får alltför stora konse-
kvenser för nätföretagens möjligheter att upprätthålla driftsäkerhet 
och elkvalitet, kommer det att bli viktigare att undvika kabel där den 
lösningen inte är nödvändig. 

Förhållandena kan komma att ändras över tid, med teknisk utveck-
ling och ökad kunskap om hur t.ex. elkvalitet påverkas av växel-
strömskabel. Om den tekniska utvecklingen och kunskapsunderlagen 
leder till ett ökat utrymme för att använda växelströmskabel kan 
frågan om dess användning, främst på spänningsnivåerna 130–220 kV 
förväntas avgöras genom en bedömning om kabel sammantaget leder 
till mindre miljöeffekter och om det i så fall är rimligt att använda 
sådan. Så länge kostnaderna för kabel förblir väsentligt högre än luft-
ledning förväntas även en sådan bedömning leda till att kabel används 
i begränsad omfattning. 

Utredningen bedömer att utredningsbehovet för kabel i nollalter-
nativet skulle kvarstå eller öka jämfört med dagens nivå men att nät-
bolagen även fortsättningsvis i slutänden kommer att bygga med 
luftledning i så gott som alla fall där det anses tekniskt mest lämpligt. 

Alternativ framtida utveckling – mindre sannolik utveckling 

Ett alternativt scenario är att behovet av snabbt ökad kapacitet blir 
så stort att nätföretagen börjar förorda kabel även i fall där det inte 
är tekniskt lämpligt eller kostnadseffektivt. Genom att direkt för-
orda kabel minskar behovet av att utreda andra alternativ och tid och 
resurser sparas i prövningsprocessen. Denna utveckling skulle inne-
bära en risk att mer markförlagd kabel byggs än vad som är teknisk 
lämpligt i det svenska växelströmsnätet på 130 kV och uppåt. 

Det påverkar i sin tur nätföretagens möjlighet att möta kraven på 
god elkvalitet och en sådan utveckling skulle också kunna medföra 
högre anslutnings- och elnätsavgifter än vad den mer sannolika utveck-
lingen enligt nollalternativet skulle göra på grund av kabelns högre 
kostnader och anpassningar för att upprätthålla driftsäkerhet. En 
minskad driftsäkerhet kan i vissa fall kompenseras med ytterligare 
investeringar i elnätet för att exempelvis skapa redundans för kabel-
brott eller installera kompensationsutrustning för oönskade elek-
triska fenomen. Uppstår problem med elkvalitet kan dessa i viss 
utsträckning hanteras genom filter. Det skulle ytterligare försämra 
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möjligheten att i förlängningen hålla nere anslutnings- och elnäts-
avgifterna. 

Utredningen bedömer att denna alternativa utveckling är mindre 
sannolik, men den kan tjäna som en referenspunkt för att bedöma hur 
robust utredningens förslag är. Jämfört med denna alternativa utveck-
ling finns det i huvudsak potential till förändringar som innebär ett 
stabilare elsystem, lägre kostnader för elkunderna och ökad elektri-
fiering. 

10.2.4 Nollalternativ – förhandsbesked 

Om utredningens förslag om förhandsbesked inte genomförs kom-
mer det fortsatt saknas möjlighet för nätföretaget att få ett tidigt 
bindande besked i fråga om en ledning behövs eller är lönsam och 
uppfyller de krav som ställs på lämplighet. Dialogen med kommuner 
och markägare kommer i ett fåtal projekt, särskilt sådana som avser 
de högsta spänningsnivåerna, att tyngas av ett ifrågasättande om led-
ningarna behövs och om den förordade lösningen är lämplig. 

Det kommer också saknas möjlighet att få Energimarknadsinspek-
tionens bedömning av om en alternativ utformning uppfyller ledning-
ens funktion och vissa krav som ställs på en ledning. I ett fåtal pro-
jekt där en viss utformning är avgörande för lokaliseringsutredning 
och miljöbedömning kan det orsaka svårigheter att genomföra ett 
effektivt samråd och en bra miljökonsekvensutredning. 

I nollalternativet påverkas kvaliteten i samråd och miljöbedöm-
ning. Det kan orsaka förseningar med upp till flera år genom t.ex. 
sent uppdagade behov av inventeringar, anpassningar av lokalisering 
eller avslag på grund av brister i underlagen. 

10.2.5 Nollalternativ – undantag från vissa förbud biotop- 
och strandskydd 

Nollalternativet innebär att dispens måste beviljas för varje enskilt 
fall när förbud som gäller till skydd för biotop- eller strandskydds-
områden berörs av en starkströmsledning som kräver nätkoncession 
för linje. 

I allmänhet ges dispens från strandskydd och generellt biotop-
skydd. Utredningen utgår därför från ett nollalternativ där vare sig 
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generellt biotopskydd eller strandskydd kommer att hindra utbygg-
nad av ledningar men där dispenser behöver sökas i varje enskilt fall. 
Dessa dispenser söks normalt sent i utbyggnadsprocessen. I projekt 
där mer parallella processer tillämpas för andra prövningar såsom kon-
cession och ledningsrätt kan dessa dispenser begränsa möjligheten 
att korta den totala ledtiden. 

Avslag är vanligare för särskilda biotopskydd och de hyser oftare 
skyddade arter. Utredningen utgår därför från ett nollalternativ där 
ledningsdragning genom områden med särskilt biotopskydd i stor 
utsträckning kommer att undvikas och att dispens kommer att krävas 
när det inte går. Vid förnyelse och förstärkningar av ledningar kommer 
det särskilda biotopskyddet att bidra till att ledningar behöver dras i 
ny sträckning och koncessioner ändras. Ett avslag från dispens kan 
också leda till att nödvändigt underhåll av en ledning försvåras eller 
omöjliggörs. 

För samtliga dispensärenden krävs en naturvärdesinventering enligt 
SIS-standard. Dessa inventeringar är ibland tidskritiska då de bara 
kan göras en specifik tid på året. Nollalternativet innebär alltså ett 
utredningskrav som kan bidra till att utredningsprocessen tar lång 
tid och utbyggnaden av elnät fördröjs. För närvarande finns också en 
trend som innebär att det blir svårare och tar längre tid att få tillgång 
till fastigheter för att göra de undersökningar som behövs. 

10.2.6 Nollalternativ – på en förslagsövergripande nivå 

För att upprätthålla befintligt elnät och möta den ökade efterfrågan 
planeras omfattande förnyelser och förstärkningar, se avsnitt 5.3.5. 
Dessutom behövs omfattande nybyggnation av ledningar. Kapaciteten 
i elnäten kommer att öka jämfört med dagens nivå. Såväl omfattning 
som takt är osäker. Svenska kraftnät planerar4 att bygga 80 mil ny led-
ning och förnya 170 mil ledning under perioden 2022–2031 och bygg-
takten förväntas5 vara på en motsvarande nivå åtminstone till 2040. 
Detta kan jämföras med en byggtakt om i genomsnitt 30 mil ledning 
per tioårsperiod under 1990, 2000 respektive 2010-talet.6 Svenska 
kraftnät räknar7 med att antalet koncessionsansökningar avseende 

 
4 Svenska kraftnät (2021c), s. 126. 
5 Svenska kraftnät (2021c), s. 131. 
6 Inspel från Svenska kraftnät. 
7 E-post från Svenska kraftnät den 23 februari 2022. 
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transmissionsnätsledningar kommer mer än trefaldigas de kommande 
tio åren, se avsnitt 6.3.7. Även andra typer av tillstånd och dispenser 
lär öka i motsvarade mån. Elnätsbyggnationen i regionnätet förvän-
tas8 vara lika eller mer omfattande de kommande tio åren. Utveck-
lingen kommer innebära en relativt kraftig ökning av resursbehov 
hos nätföretag samt prövningsmyndigheter t.ex. Energimarknadsin-
spektionen, länsstyrelser och kommuner. Även samrådsparter, remiss-
instanser och överprövande instanser kan förväntas behöva lägga mer 
tid och resurser på elnätsbyggnation i framtiden. 

Utredningens förslag syftar till att snabba på utbyggnadstakten, 
jämfört med ett nollalternativ som kan beskrivas som för långsamt. 
Utredningens analyser visar att utbyggnaden tar lång tid men att de 
flesta ansökningar om koncession beviljas. De fåtal avslag som med-
delas motiveras främst med att utredningen är otillräcklig. Det går i 
dessa fall alltså inte att dra slutsatsen att en ledning inte kan byggas 
om utredningen görs om. Ett sådant omtag innebär dock många års 
försening. Att avslag varit ovanliga behöver inte heller betyda att så-
dana inte skulle kunna ske i framtiden. Det kan också finnas önskade 
ledningsdragningar som nätföretagen inte har ansökt om eller dragit 
tillbaka, eftersom de har bedömt att risken för avslag har varit för stor. 
Utbyggnaden bedöms därför kunna genomföras med nuvarande lag-
stiftning oavsett till vilken kapacitet det visar sig behövas men det 
kommer att ta alltför lång tid för att nå klimatmålen. 

Energieffektiviseringar, flexibel användning och energilager kan 
bidra till minskade utsläpp men bedöms inte ha potential att ersätta 
behovet av elnätsutbyggnad. Det kvarstår även med sådana komplet-
terande åtgärder. 

Planerad elnätsbyggnation leder till ett ökat antal koncessions-
prövningar och andra ansökningar och ökade krav på resurser och 
kompetensförsörjning hos nätföretag, konsulter, Energimarknads-
inspektionen, länsstyrelser, kommuner och andra berörda, se vidare 
avsnitt 6.3.7. 

Målkonflikter med markanvändning och andra intressen ökar, 
vilket innebär risk för förlängda processer. Det motverkas av förvän-
tad effektivisering av processer. Kraven på anpassning av ledningar blir 
allt högre och koncessionsprocesserna längre och mer resurskrä-
vande. Eftersom koncessioner söks för varje enskild ledning är det 

 
8 Baserat på uppgifter om förväntad elnätsbyggnation de kommande tio åren i e-post från 
Vattenfall Eldistribution den 1 mars 2022 och från E.ON Sverige den 18 februari 2022. 
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är svårt att ta hänsyn till den sammanhängande nätutvecklingen med 
syfte att förstärka elnätet drift- och kapacitetsmässigt. Energimark-
nadsinspektionen avslår normalt inte koncessionsansökningar på 
grund av bristande lämplighet men däremot kan det krävas komplet-
teringar rörande t.ex. syfte, effektbehov, teknisk utformning, jordning 
och kostnader. Majoriteten av avslagen och kompletteringar i kon-
cessionsärenden hänförs dock till miljökonsekvenser. 

I nollalternativet förväntas nätföretagen fortsätta förorda de alter-
nativ som i deras långsiktiga nätutredningar på bästa sätt uppfyller 
kraven om en anläggnings allmänna lämplighet trots ökade ledtider 
och resurser kopplade till utredning av alternativa sträckningar och 
tekniker. 

Senaste åren bedöms ledtiden för samråd och att ta fram ansökan 
ha varit ungefär 3 år9 för en regionnätsledning i ett komplext men inte 
ovanligt ärende och 3–4 år10 för en transmissionsnätsledning. Hand-
läggningstiden hos Energimarknadsinspektionen redovisas i av-
snitt 6.3.7 och har för transmissionsnätsledningar varit ungefär 2–3 år 
de senaste fem åren och cirka 1 år för överklagan. Prövningsproces-
sen11 har alltså haft en total tid på 6–8 år. Initiativ till effektivare pro-
cesser bedöms kunna korta dessa tider. För transmissionsnätets del 
bedömer12 Svenska kraftnät t.ex. att effektivare myndighetsdialog 
och vägledning kan korta tiden för samråd och ansökan med upp-
emot ett år. Det finns samtidigt en påtaglig risk att dessa tider ökar 
i stället för att minska. Konkurrensen om markanvändningen och hän-
syn till olika intressen ökar komplexiteten och därmed risken för att 
brister i någon del av utredningen eller att prövningsmyndigheten gör 
en annan bedömning än nätföretaget leder till påtagliga förseningar. 

Ökade ledtider och utredningar ökar de totala kostnaderna för 
utbyggnaden av elnätet och minskar därmed nätföretagens möjlighet 
att möta Energimarknadsinspektionens krav på skäliga anslutnings- 
och elnätsavgifter. Detta påverkar även takten i vilken nätförstärkningar 
kan ske och överföringskapaciteten från norra till södra Sverige kan 
öka i transmissionsnätet samt i förlängningen Sveriges förmåga att 
nå klimatmålen via ökad elektrifiering. Dessutom sänker det takten 
med vilken regionnätet på spänningsnivåer över 130 kV kan ansluta 

 
9 SOU 2019:30, Moderna tillståndsprocesser för elnät, s. 141 f. 
10 Svenska kraftnät (2021c), s. 70. 
11 Utredningen inkluderar den specifika miljöbedömningen i prövningsprocessen. 
12 Svenska kraftnät (2021c), s. 70. 
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ny last (produktion eller användning) vilket också påverkar Sveriges 
förmåga att nå klimatmålen via ökad elektrifiering. 

Den långsiktiga nätplaneringen hos nätföretag syftar till att iden-
tifiera de nödvändiga förstärkningar som på bästa sätt uppfyller be-
hovet i nätet. Alla ny- och ombyggnationer är pusselbitar i detta kom-
plexa system av simuleringar, beräkningar och prognoser. Eftersom 
koncessionsprövning görs av varje enskild ledning finns mindre ut-
rymme för systemperspektivet och ett stort fokus läggs i stället på 
markintrång och miljökonsekvenser för olika sträckningar och teknik-
val. Genom att bara titta på en ledning isolerat kan det verka motiverat 
att utreda fler alternativa lokaliseringar, teknikval eller sambyggnad än 
som är förenligt med nätutvecklingsplanen. Koncessionsprocessen 
riskerar därför att hämma en effektiv och ändamålsenlig nätutveck-
ling på sikt när det större systemperspektivet inte är i fokus och ett 
enskilt förslag på ledning kan vara svår att motivera både gällande 
teknikval och lönsamhet. 

Takten på elnätsutbyggnaden påverkar när i tiden en viss årlig 
överföringskapaciteten och ett visst bidrag till klimatmålen uppnås. 
Nollalternativets exakta utbyggnadstakt får därmed betydelse för 
bedömningen av utredningens förslag men eftersom effekterna av 
såväl nollalternativet som utredningens förslag är omöjliga att exakt 
kvantifiera utgår bedömningarna från att nollalternativet innebär att 
tidsatta klimatmål är svårare att nå utan utredningens förslag. 

10.2.7 Alternativ som övervägts till utredningens förslag 

I detta avsnitt redovisas alternativ utredningen har övervägt som skulle 
kunna utgöra varianter av de förslag som lämnas i betänkandet. 
I kapitel 12 redovisas alternativa förslag som skulle innebära ytterli-
gare förslag utöver de förslag som lämnas i betänkandet. 

Alternativ till elnät i planering 

Utredningen har övervägt om det finns andra sätt att uppnå skydd 
för elnät av nationell betydelse som inte bidrar till att öka riksintres-
senas markanspråk. Med dagens rättsliga struktur kring hushållnings-
bestämmelserna och dess tillämpning har utredningen dock kommit 
fram till att det skulle medföra omfattade behov av lagändringar för 
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att ge elnät av nationell betydelse skydd på annat sätt t.ex. i planering 
enligt PBL, utpekande av skyddade områden eller tillstånd till andra 
verksamheter invid sådant elnät respektive att stärka dess vikt vid änd-
ring eller omprövning av koncessioner. 

Alternativ till tydligare prövning av linjekoncessioner 

Lämplighetsprövningen ersätts av en nationell plan och godkända 
nätutvecklingsplaner 

Ett sätt att anpassa lagstiftningen till nuvarande utmaningar skulle 
kunna vara att avskaffa lämplighetsprövningen i sin nuvarande form. 
Statens intresse av att styra elnätets utveckling skulle i stället kunna 
tillgodoses t.ex. genom att nationella och regionala nätutvecklings-
planer formaliseras. En sådan ordning skulle kunna innebära att led-
ningar endast får byggas om de finns med i en nätutvecklingsplan som 
har godkänts av Energimarknadsinspektionen eller, för transmissions-
nätets del, regeringen. Vid godkännande av planen skulle en bedömning 
ske om de planerade ledningarna behövs och är samhällsekonomiskt 
lönsamma. Den efterföljande prövningen av de enskilda ledningarna 
skulle då endast avse en miljöprövning. Med en sådan ordning skulle 
det kunna ifrågasättas om det är motiverat att Energimarknadsinspek-
tionen gör miljöbedömningen eller om denna skulle ske vid mark- och 
miljödomstol eller miljöprövningsdelegation beroende på spännings-
nivå. 

Det finns dock flera nackdelar med en sådan ordning. Den kanske 
främsta nackdelen ur ett klimatperspektiv är att det finns en stor risk 
att ett sådant system skulle minska flexibiliteten och anpassnings-
förmågan genom att det skulle ta längre tid att ändra framtida planer 
än vad som är fallet i dag när nätföretagen själva fattar sådana beslut. 
Flexibilitet och anpassningsförmåga har lyfts fram som väsentliga för 
att klara de utmaningar elnätet står inför. Redan av den anledningen 
framstår det som ett mindre lämpligt förslag. Det skulle också kunna 
medföra förändringar av dagens systematik med områdes- respektive 
linjekoncession eftersom nätutvecklingsplanerna troligtvis kommer 
omfatta elnät på flera nivåer. Därtill är det svårt att förutse om en 
renodlad miljöprövning skulle leda till kortare ledtider för att bygga 
elnät. Det finns tvärtom en risk att en renodlad miljöprövning in-
ledningsvis leder till längre ledtider innan en sådan ordning har eta-
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blerats. Det skulle också behöva utredas hur en sådan miljöprövning 
skulle utformas. 

Med hänsyn till den betydelse som tid har för att nå klimatmålen 
samt vikten av att kunna anpassa framtida planer på ett flexibelt sätt 
anser utredningen att det inte är lämpligt att föreslå en väsentligt annan 
ordning än den som gäller i dag. Utredningen anser att nu lagda för-
slag med tydligare koncessionsprövning och möjlighet till förhands-
besked om anläggningens lämplighet på ett bättre sätt bidrar till 
kortare ledtider och större hänsyn till systemperspektivet. 

Miljöprövningen flyttas till domstol eller miljöprövningsdelegation 

Utredningen har övervägt om det skulle innebära kortare ledtider om 
miljöprövningen skulle lyftas ur koncessionsprövningen för att i stället 
ske vid mark- och miljödomstol eller miljöprövningsdelegation. Denna 
fråga analyserades även av Nätkoncessionsutredningen13 som kom 
fram till att en sådan uppdelning skulle kräva en särskild utredning 
som även bör omfatta koncessioner enligt naturgaslagen (2005:403) 
och lagen (1978:160) om vissa rörledningar. 

Det finns skäl som talar för att dela upp de krav som följer av 
ellagen för att få koncession och miljöprövningen samt flytta miljö-
prövningen till t.ex. miljöprövningsdelegationerna eller mark- och 
miljödomstolarna. Enligt utredningen är de starkaste skälen för en 
sådan ordning att miljöprövningsdelegationerna eller mark- och miljö-
domstolarna, med hänsyn till övriga arbetsuppgifter, får anses ha bättre 
förutsättningar att utföra miljöprövningar och att det skulle kunna 
innebära ökad samordning med andra miljöprövningar.14 

Samtidigt anser utredningen att det finns betydande osäkerheter 
med en så omfattande förändring som en uppdelning av lämplighets-
prövningen och miljöprövningen skulle innebära. Nätkoncessions-
utredningen15 bedömde att det troligen inte skulle leda till något större 
tidsvinst utan innebära risker för längre totala handläggningstider. 
Utredningen delar den bedömningen. Det finns särskilt en betydande 
risk att ledtiderna inledningsvis skulle förlängas av en uppdelning av 
prövningarna. Det beror bl.a. på att det tar tid innan en ny prövnings-
ordning etableras och blir effektiv. 

 
13 SOU 2019:30, s. 132 f. 
14 Jämför SOU 2019:30, s. 149 f. 
15 SOU 2019:30, s. 132 f. 
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Det beror också på att den miljöprövning som sker inom ramen för 
en linjekoncession inte rakt av bör föras över till en prövningsord-
ning som motsvarar den som gäller för tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter. De frågor som lyftes i Nätkoncessionsutredningens be-
tänkande16 om t.ex. samordningen mellan miljöprövningen och lämp-
lighetsbedömningen samt överföringstekniska bedömningar skulle 
behöva lösas. 

När det gäller risken för påverkan på projektprocessen bedömer 
utredningen att risken för påverkan är större än vad Nätkoncessions-
utredningen17 ansåg. Det skulle framför allt behöva analyseras om ett 
miljötillstånd kan avse en i huvudsak bestämd sträckning på det sätt 
som en linjekoncession gör. Om denna ordning skulle ändras finns 
nämligen en risk att utbyggnadsprocessen påverkas på ett sätt som 
leder till mer seriella processer, t.ex. genom ökad detaljprojektering 
innan ansökan, och att processen för att förnya eller förstärka led-
ningar i framtiden fördröjs väsentligt. 

Den ordning som gäller för väg och järnväg, med tillåtlighets-
prövning och planer, kan också övervägas men de långa ledtider som 
gäller för större väg- eller järnvägsprojekt indikerar att en sådan ny 
ordning inte skulle korta ledtiderna för elnät. 

Sammantaget har utredningen kommit fram till att de risker i form 
av ytterligare fördröjning av elektrifieringen som en väsentligt ny 
ordning i form av separat miljöprövning skulle innebära är större än 
de fördelar som kan vinnas i form av expertis vid miljöprövande myn-
digheter och möjlighet till samordning. Utredningen anser att nu 
lagda förslag har större möjligheter att bidra till kortare ledtider. För 
det fall kortare ledtider inte uppnås kan dock en större översyn av 
hela koncessionsinstitutet vara motiverad på sätt som föreslås i elek-
trifieringsstrategin18. 

Det pågår utredningar och initiativ som kan komma att förenkla 
den specifika miljöbedömningen. Dessa beskrivs i kapitel 5. Utred-
ningen har därför inte analyserat om de moment som ingår i den 
specifika miljöbedömningen kan effektiviseras. 

 
16 SOU 2019:30, s. 147 f. 
17 SOU 2019:30, s. 140 f. 
18 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 71. 
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Alternativ till teknikval kabel respektive luftledning 
i växelströmsnätet 

Utredningens förslag innebär att kriterier blir avgörande för när en 
prövning av kabel ska göras i växelströmsnätet på spänningsnivåer 
om 130 kV och uppåt. Under utredningsarbetet har andra och fler 
kriterier för när kabel ska utredas övervägts. 

Ett kriterium som har framhållits som önskvärt, särskilt för att 
öka hänsynen till berört näringsliv inklusive jordbruk och skogsbruk, 
är att införa ett allmänt kriterium att kabel ska användas när kabel 
vid en samlad bedömning innebär en väsentligt bättre helhetslösning. 
Ett sådant kriterium finns i Norge för spänningsnivåerna 22–132 kV 
och avseende begränsade delsträckor för transmissionsnätet. Utred-
ningen anser dock att ett sådant kriterium riskerar att leda till högre 
krav på utredning, förlängda ledtider och mer komplexa prövningar. 

Prövningsordningen och bedömningsgrunderna skiljer sig åt i 
Norge och Sverige. I Norge19 integreras miljökonsekvenser i en mer 
allmän och samlad konsekvensanalys som ligger till grund för pröv-
ningen. Ett motsvarande kriterium skulle förutsätta en ny prövnings-
ordning även i Sverige där utredningen baserades på en samlad konse-
kvensanalys och grunderna för den materiella prövningen i såväl 
ellagen som miljöbalken skulle behöva särregleras för elnät. Om ett 
kriterium avseende en samlad bedömning infördes för teknikvalet 
mellan luftledning och kabel utan sådan översyn av prövningsord-
ningen skulle risken vara stor att de fördelar utredningens förslag i 
avsnitt 6.3 syftar till inte längre kan uppnås. Det skulle nämligen inne-
bära att nya bestämmelser infördes som riskerar att överlappa eller stå 
i konflikt med miljöbalken. 

Utredningen har också övervägt att i stället för kriterier i enskilda 
projekt införa en regel som innebär att man utnyttjar det tekniska 
utrymme som finns för kabel. Det är en lösning som skulle likna den 
lösning som valts i Danmark. De danska riktlinjerna för kabel inne-
bär att tekniken ska användas i största möjliga utsträckning baserat 
på dagens förhållande. Det skulle vara svårt att överblicka vilka kon-
sekvenser en sådan ordning skulle få i det svenska elnätet. En sådan 
ordning innebär också att den tillgängliga mängden kabel används 
oberoende av vilka motstående intressen som är aktuella i det en-
skilda fallet och att lika förhållanden kan komma att behandlas olika 

 
19 Se SOU 2019:30, bilaga 2, s. 403. 
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beroende på projekt. Utredningen anser att en sådan lösning inte vore 
att föredra i Sverige. I stället bör kabel prioriteras till sådana områ-
den där den är nödvändig eller gör störst nytta genom angivande av 
kriterier. 

En central anledning till att utredningen vill undvika ett system 
där andelen kabel maximeras för varje enskilt projekt är att en sådan 
norm riskerar att få negativa och omotiverade konsekvenser. Någon 
exakt gräns för hur mycket växelströmskabel som elsystemet tål på 
de högsta spänningsnivåerna utan en för negativ påverkan på syste-
mets funktion kan inte beräknas eftersom den påverkas av framtida 
förändringar. Utredningen bedömer att om det i dag tillgängliga ut-
rymmet utnyttjas i varje projekt skulle det innebära att man inteck-
nade sådant utrymme för framtida ledningsprojekt som potentiellt 
skulle kunna ha högre nytta av mer kabelförläggning. 

Kabel är dyrare att anlägga, driva och underhålla men den kan 
också innebära att miljö- och intrångskostnader blir lägre. För att 
använda det utrymme inom vilket andelen kabel kan accepteras utan 
risk för mycket höga kostnader i form av försämrad funktion bör det 
bara användas där det är mycket tydligt att alternativen är omöjliga 
eller medför orimligt stora nackdelar. Utredningen förespråkar därför 
en försiktighetsprincip, relativt risken för negativ påverkan på el-
systemets funktion, vad gäller utnyttjandet av växelströmskabel. 
Elektrifiering och elnätsutbyggnad är så viktiga för klimatomställ-
ningen att det funktionsmässiga utrymmet för kabel bör sparas till 
sådana dragningar där alternativen är orimliga. En sådan strategi kan 
medföra kostnader som i efterhand visar sig onödigt höga. Det kan 
exempelvis inträffa om framtida teknikutveckling möjliggör mer kabel 
i systemet än vad som nu bedöms rimligt. De intrångs- och miljö-
kostnader som i efterhand eventuellt visar sig skulle varit möjliga att 
undvika menar utredningen är en kostnad som bör accepteras efter-
som kostnaden av den alternativa strategin måste bedömas som högre. 
En allt för omfattande användning av kabel minskar det framtida 
handlingsutrymmet och riskerar att leda till att framtida elledningar 
blir både dyrare och senare genomförda vilket leder till att elektrifier-
ingen inte kan bidra till klimatomställningen i den omfattning som 
vore önskvärd. 

Utredningen gör bedömningen att det inte är lämpligt att före-
skriva i vilken omfattning t.ex. kabel kan eller bör användas i ett 
enskilt projekt. Det har inte heller bedömts lämpligt att föreskriva 
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exakt var och när en viss teknik bör eller inte bör användas eftersom 
det finns variationer i lokala förhållanden och förutsättningar. Dessa 
bör beaktas genom att avvägningar och bedömningar görs i det en-
skilda fallet utifrån de ramar som kriterierna utgör. 

Alternativ till förhandsbesked 

Ett alternativ till förhandsbesked skulle kunna vara att det pekas ut i 
en nationell plan och i nätutvecklingsplaner vilka starkströmsledningar 
som ska anses vara lämpliga ur allmän synpunkt. Utredningen ser det 
dock som ett mindre flexibelt alternativ än förhandsbeskeden efter-
som planer bara uppdateras med vissa mellanrum. En sådan lösning 
skulle inte heller ge möjlighet att få vissa alternativ i begäran om för-
handsbesked avskrivna genom beslut om att de inte uppfyller kraven 
i 2 kap. 12 a § eller 12 b § andra stycket ellagen. 

Alternativ till undantag från vissa förbud 

Utredningen har övervägt alternativet att ge ärenden om dispens 
från biotop- och strandskydd förtur i handläggningen eller att samla 
prövningen av sådana ansökningar om dispenser med art- och om-
rådesskydd. Det skulle dock fortfarande kräva avsevärd tid och resur-
ser och löser inte heller problemet med att dispens inte alltid ges från 
de särskilda biotopskydden för underhåll av befintligt nät. 

Ett alternativ vore också att förlänga giltighetstiden för dispenser 
från strandskyddet bortom de två år som gäller i dag enligt 7 kap. 
18 h § miljöbalken för att påbörja den åtgärd som dispensen avser. 
Det skulle möjliggöra ansökningar om dispens tidigare i processen 
men de sökande behöver ändå invänta tillräcklig nivå av detaljprojek-
tering och att andra förutsättningar för koncessionen är klara. Utred-
ningen bedömer att ett undantag från strandskyddet är en bättre lös-
ning eftersom det i större utsträckning bidrar till att underlätta andra 
initiativ som syftar till att korta ledtiderna för elnätsbyggnation. 
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10.3 Berörda av förslagen 

Utredningens förslag påverkar förutsättningarna för hur snabbt en 
elektrifiering av samhället kan ske. Alla aktörer i samhället berörs redan 
i dag av möjligheterna till och kostnaderna för effektiv elöverföring. 
I och med ökad elektrifiering ökar exponeringen och känsligheten 
för hur väl elöverföringen fungerar för alla aktörer. Den förväntade till-
komsten av stora elförbrukare betyder att dessa, exempelvis förväntad 
koldioxidfri stålproduktion, är särskilt exponerade för effekterna av 
utredningens förslag. 

Elsystemet är sammankopplat och alla aktörer agerar på samma, eller 
nära sammankopplade, marknader. Därför kommer även de aktörer 
som inte ändrar sin produktion eller konsumtion jämfört med dagens 
nivå, och aktörer med i sammanhanget liten förbrukning, att kunna 
påverkas. Förslagen påverkar också den takt med vilken energiomställ-
ningen kan genomföras och kan öka förutsättningarna att genom-
föra marknadsintegrerande nätförstärkningar vilket i sin tur kan på-
verka priset på el för kunder i olika elområden. 

Särskilt, och mer direkt, påverkade av utredningens förslag är nät-
företag, prövningsmyndigheter och myndigheter som ges särskilda 
uppdrag (Boverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Energi-
myndigheten och länsstyrelserna). Kommuner påverkas genom att de 
blir av med vissa prövningar, av ändrade krav på planering och av att 
fler riksintressen kan tillkomma. Större elförbrukare och särskilt ny-
tillkomna eller sådana som innebär kraftigt ökad förbrukning, liksom 
större elproducenter, även där särskilt nytillkomna, gynnas genom 
tidigare tillgång till högre överföringskapacitet. Markägare kan på-
verkas genom intrång i ett tidigare skede. 

Utredningens bedömning är att förslagens främsta effekt är att 
möjliggöra en snabbare elnätsutbyggnad. Påverkan på berörda aktörer 
förväntas därmed i huvudsak handla om en tidigareläggning av för-
stärkningen av elnätet. 

10.4 Bemyndiganden 

Utredningens förslag om valet mellan luftledning och kabel innebär att 
riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om val av 
teknik mellan luftledning och kabel för ledningar som kräver nät-
koncession för linje. Bemyndigandet föreslås införas i ellagen. 
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10.5 Överensstämmelse med Sveriges skyldigheter 
enligt EU-rätt och internationell rätt 

10.5.1 Förenlighet med skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till EU 

Utredningens förslag bidrar till ökade förutsättningar att genomföra 
de skyldigheter som följer av elmarknadsförordningen20 och elmark-
nadsdirektivet21 bl.a. genom att ledningar som krävs för att uppfylla 
krav på marknadsintegration ska anses lämpliga ur allmän synpunkt. 

I avsnitt 6.3.2 föreslår utredningen att alternativa lokaliseringar av 
en ledning inte ska behöva redovisas i ansökan om koncession utöver 
vad som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen enligt 6 kap. miljö-
balken. Utredningen bedömer att förslaget är förenligt med MKB-
direktivet22 eftersom kraven i 6 kap. miljöbalken får anses uppfylla 
MKB-direktivets krav. 

Förslaget i avsnitt 6.5 om förhandsbesked om en starkströms-
ledning är lämplig ur allmän synpunkt påverkar inte bedömningen av 
om ledningen kan orsaka betydande miljöpåverkan eller den miljö-
prövning som görs inom ramen för koncessionen. Det kommer också 
att vara möjligt att överklaga förhandsbeskedet i samband med kon-
cessionsbeslutet och de som får överklaga koncessionsbeslutet kan 
även framföra synpunkter på lämplighetsprövningen. Förslaget säker-
ställer att MKB-direktivets krav fortsatt uppfylls. 

Utredningen föreslår i avsnitt 6.3.4. att Naturvårdsverket ska ges 
i uppdrag att ge vägledning om påverkan på fåglar av olika typer av 
elledningar. Uppdraget innebär endast att förtydliga vad som gäller 
och vilka skyddsåtgärder som kan vara miljömässigt motiverade. För-
slaget är förenligt med fågeldirektivet23 och livsmiljödirektivet24. 

Undantag från biotop- och strandskydden enligt förslaget i av-
snitt 6.6 gäller bara starkströmsledningar som kräver nätkoncession 
för linje och bedöms medföra väsentlig miljöpåverkan. Skydden in-

 
20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre 
marknaden för el (elmarknadsförordningen). 
21 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknads-
direktivet). 
22 Direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). 
23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevar-
ande av vilda fåglar (fågeldirektivet). 
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter (livsmiljödirektivet). 
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rättas på nationell nivå och förslaget påverkar inte Sveriges skyldig-
heter enligt EU-rätten. 

Sammantaget bedömer utredningen att förslagen är förenliga med 
EU-rätten. 

10.5.2 Förenlighet med Sveriges skyldigheter enligt 
internationell rätt 

Ett beslut om linjekoncession innebär enligt gällande rätt att vissa 
förutsättningar för att få utnyttja utrymme på en fastighet genom 
ledningsrätt inte behöver prövas i förrättningen enligt 11 § lednings-
rättslagen (1973:1144). Det handlar t.ex. om bedömningen enligt 6 § 
ledningsrättslagen om ändamålet med ledningen bör tillgodoses på 
annat sätt och om olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller 
enskild synpunkt överväger fördelarna med den. En koncession får 
därmed betydelse för ett framtida intrång i äganderätten. Utredningen 
har beskrivit detta i förhållande till regeringsformen i avsnitt 6.3.1. 
Utredningen bedömer att den föreslagna omfattningen av lämplig-
hetsprövningen säkerställer att ledningar som ges koncession tillgodo-
ser angelägna allmänna intressen. Även med ändringens förslag be-
dömer utredningen därför att koncessionens rättsverkan vid beslut 
om ledningsrätt kan bibehållas på ett sätt som är förenligt med lagen 
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Förslaget om förhandsbesked om en starkströmsledning är lämp-
lig ur allmän synpunkt påverkar inte bedömningen av om ledningen 
kan orsaka betydande miljöpåverkan eller den miljöprövning som görs 
inom ramen för koncessionen. Det kommer också att vara möjligt 
att överklaga förhandsbeskedet i samband med koncessionsbeslutet 
och de som får överklaga förhandsbeskedet kan också framföra syn-
punkter på lämplighetsprövningen. Utredningen bedömer därför att 
förslaget inte kommer i konflikt med eller Århuskonventionen25 eller 
annan internationell rätt. 

Undantag från biotop- och strandskydden gäller bara starkströms-
ledningar som kräver nätkoncession för linje och bedöms medföra 
väsentlig miljöpåverkan. Skydden inrättas på nationell nivå och för-
slaget påverkar inte Sveriges skyldigheter enligt internationell rätt. 

 
25 SÖ 2005:28. 
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10.6 Effekt på utsläpp av växthusgaser 

Med mindre utredningsbehov och kortare ledtider minskar de totala 
kostnaderna för elnätsutbyggnaden. Det medför möjligheter till lägre 
anslutnings- och elnätsavgifter och snabbare ökning av överförings-
kapaciteten från norr till söder. Dessutom påverkar det takten att an-
sluta ny last (produktion eller användning) till lokal- och regionnät 
vilket ytterligare förbättrar möjligheterna att nå klimatmålen. 

Högre överföringskapacitet möjliggör anslutning av såväl mer fos-
silfri elproduktion som av elanvändare som därigenom kan undvika 
energianvändning som ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Ut-
redningens förslag möjliggör en snabbare omställning och bidrar till 
att energi- och klimatmålen kan nås. 

Elektrifiering innebär att de territoriella utsläppen från stora 
svenska utsläppskällor inom t.ex. industriproduktion och transport 
kan minska. Att elektrifiera är en möjlighet som aktörer frivilligt kan 
utnyttja om det i högre grad uppfyller verksamhetens mål. Utred-
ningens förslag skapar därmed förutsättningar för bättre konkurrens-
kraft för svenska företag. Det kan bidra till minskade globala utsläpp 
av växthusgaser, såväl genom att verksamheter utomlands med större 
utsläpp tappar i produktion som genom att skapa ett omställnings-
tryck på utländska konkurrenter. 

Kraftiga utsläppsminskningar i verksamheter inom EU:s utsläpps-
handelssystem (EU ETS) skapar politiska möjligheter att strama åt 
handelssystemet med lägre växthusgasutsläpp som följd. 

10.7 Konsekvenser 

Förslagen inom elnätsområdet syftar till att bidra till kortare pröv-
ningsprocesser och därmed till att möjliggöra en snabbare elektrifiering 
och en snabbare minskning av svenska växthusgasutsläpp. Generellt 
är förslagen utformade för att tydliggöra och effektivisera processer. 
I bästa fall skulle rena effektiviseringar av processer innebära att för-
bättringar, i detta fall i huvudsak tidigareläggning av utbyggnad, kan 
åstadkommas utan reala kostnader. Även om strävan har varit att 
utforma förslagen på ett sätt så att sådana effektiviseringar kan göras 
kan det inte undvikas att det, vid sidan av de positiva effekter som 
snabbare utbyggnad medför, uppstår negativa konsekvenser. 
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10.7.1 Konsekvenser för företag 

Kortare ledtider och mindre resurskrävande processer gynnar närings-
livet genom snabbare möjligheter att etablera verksamhet, billigare 
anslutningsavgifter och i förlängningen lägre elnätsavgifter. 

Generellt bedöms företag som överför, använder eller producerar 
el påverkas positivt av utredningens förslag och ett möjliggörande av 
en snabbare elnätsutbyggnad. Verksamheter som ger upphov till ut-
släpp av växthusgaser och som väljer att inte ställa om kan indirekt 
missgynnas genom att de får sämre konkurrenskraft jämfört med elek-
trifierade verksamheter. En negativ konsekvens för de företagen är 
dock inte nödvändigtvis negativ på samhällsnivå utan kan sägas ut-
göra en del av en önskvärd strukturomvandling. Att företag förändras 
genom att t.ex. anpassa sin energianvändning till vad klimatmålen 
kräver, eller att företag konkurreras ut för att andra företag på ett 
bättre sätt anpassar sig till dessa krav bedömer utredningen vara en i 
huvudsak positiv effekt, under förutsättning att förändringar inte går 
så fort att anpassningar inte kan göras. På lite längre sikt innebär 
sådana konsekvenser att resurser som bl.a. i form av anställda frigörs 
och kan användas i andra verksamheter. 

Utredningens förslag bidrar till snabbare elnätsutbyggnad men 
bedöms inte i sig bli styrande för var elledningar byggs eller förstärks. 
Det går därför inte att säga någonting om exakt vilka företag som 
gynnas eller missgynnas eller var dessa geografiskt är placerade. 

Utredningens förslag har potential att gynna företag oavsett 
bransch. De verksamheter som i dag har de största utsläppen är också 
de som kan gynnas mest av att en snabbare elektrifiering möjliggörs. 
Det innebär att förslagen kan sägas vara särskilt viktiga för industrin, 
t.ex. järn- och stålbranschen, samt för transportsektorn.26 

Ökade elöverföringsmöjligheter kommer också att gynna nya 
företag som inte har haft några växthusgasutsläpp. Till sådana bran-
scher kan exempelvis batteritillverkare räknas, vars verksamhet indirekt 
kan sägas konkurrera med bl.a. raffinaderier och oljeindustri. 
  

 
26 Johnsson, Filip m.fl. (2022b). 
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Särskilt om konsekvenser för nätföretag 

En översyn av energi- och klimatplanering i kombination med stärkt 
vägledning för fysisk planering bör underlätta för nätföretagen att ta 
fram prognoser och scenarier samt bevaka sina elnät i fysisk planer-
ing. En tydligare koncessionsprövning underlättar den specifika miljö-
bedömningen och framtagandet av ansökan samt sparar resurser om 
kompletteringskrav kan undvikas. En förordningsändring om valet 
mellan kabel och luftledning i växelströmsnätet på de högsta spän-
ningsnivåerna gör det enklare för nätföretagen att hänvisa till varför 
kabel inte är skäligt att utreda och myndigheter behöver därmed inte 
utreda det alternativet i varje enskilt fall vilket minskar kostnaderna 
för nätföretagen. 

Genom förhandsbesked bedöms nätföretagen kunna spara en 
mindre mängd resurser och administrativa kostnader i ansöknings-
processen om färre alternativ för ledningens utformning behöver 
utredas. Tid för att ta fram underlag inför samråd bedöms uppgå till 
ett par månader per alternativ. Tid för att bedöma miljökonsekvenser 
av dessa alternativ uppskattas till några månader. Nätföretagen be-
döms kunna använda och myndighetsanpassa den information som 
i dag tas fram under den tekniska förstudien för att beskriva ledning-
ens allmänna lämplighet. Möjligheten att pröva lämpligheten sam-
tidigt för flera ledningar i ett gemensamt förhandsbesked bedöms 
kunna spara både tid och resurser för nätföretagen. Det sparar också 
arbete med lämplighetsprövningar som annars skulle behövas för 
enskilda ledningar. 

Utredningens förslag om undantag från förbud som gäller bio-
top- och strandskydd bidrar till ökade möjligheter för nätföretagen 
att genom planering och parallella processer korta ledtiderna för att 
bygga elnät. Om förslaget inte genomförs finns risken att tidsvinster 
som görs i andra delar av processen inte leder till motsvarande minsk-
ning av total ledtid eftersom dessa dispensansökningar ofta handläggs 
sent i utbyggnadsprocessen och kan innebära väntetid innan entre-
prenad kan påbörjas, se avsnitt 6.6. 

För nätföretagen leder förslagen om undantag från vissa förbud 
också till minskat resursbehov, tidsåtgång och administrativa kost-
nader genom att dispensansökan inte behöver göras. Resursbehovet 
kan minskas med ungefär 1–3 arbetsveckor och 1–3 månaders hand-
läggningstid (ofta via externa konsulter) för att ta fram en ansökan 
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om dispens från det generella eller särskilda biotopskyddet. Tiden 
varierar dock kraftigt. Det är svårt att uppskatta antalet dispenser 
som kan komma att behöva sökas om utredningens förslag inte ge-
nomförs men med en elnätsbyggnation i transmissionsnätet om 250 mil 
de kommande tio åren och ett antagande om 3–5 dispensansökningar 
avseende strandskydd och 2 dispensansökningar avseende biotop-
skydd per mil ledning skulle antalet dispensansökningar bli upp-
skattningsvis 1 250–1 750 de kommande tio åren om utredningens 
förslag inte genomförs. Det motsvarar resurser eller konsultkostna-
der med mellan 2,4 och 10 årliga heltidstjänster. Elnätsbyggnationen 
i regionnätet förväntas27 de kommande tio åren vara ännu mer om-
fattande varför ett rimligt antagande är att en i vart fall motsvarande 
minskning, jämfört med utvecklingen utan utredningens förslag, av 
resursbehovet kan tillkomma för regionnätets del. 

Elledningar innebär markintrång på jord- och skogsbruksfastig-
heter och många intressenter bedömer att kabel generellt ger mindre 
påverkan än luftledning. Eftersom mängden ledningar och teknikval 
i huvudsak bedöms bli desamma med eller utan utredningens förslag 
bedöms de leda till tidigarelagda men oförändrade intrång. 

Elektrifieringen har så stor samhällsnytta att intrång i jord- och 
skogsbruk generellt behöver accepteras. Givet garanterad stabilitet 
och funktion i elnätet bör det dock minimeras genom att endast lämp-
liga ledningar bör byggas och dragningarna anpassas. Sådana bedöm-
ningar görs redan och de förenklingar och tidsbesparingar som utred-
ningens förslag leder till innebär inte omotiverat stora intrång för 
jord- och skogsbruket. Att utfallet av en avvägning mellan olika in-
tressen är önskvärd och acceptabel på samhällsnivå utesluter inte att 
det finns förlorare. Om enskilda intressen får bära för stor del av 
kostnaderna kan legitimiteten undergrävas. Mot bakgrund av det stora 
behovet av utbyggnad och de oundvikliga markanvändningskonflik-
terna som detta medför konstaterar utredningen att det vore rimligt 
att se över ersättningsreglerna för intrångsersättning. Syftet med ut-
redningens förslag är att förkorta ledtiderna och om det inte finns 
acceptans för den typen av övergripande prioritering som förslaget 
om teknikval innebär finns det en risk för att processerna inte för-
kortas i den omfattning som vore möjligt. 

 
27 Baserat på uppgifter om förväntad elnätsbyggnation de kommande tio åren i e-post från 
Vattenfall Eldistribution den 1 mars 2022 och från E.ON Sverige den 18 februari 2022. 
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Utredningens förslag som syftar till att under vissa förutsätt-
ningar ge kabel företräde kan behöva omprövas i framtiden, bl.a. om 
tekniska förutsättningar förändras. Tydligare regler förväntas leda till 
en kortare process, men också till ökad tydlighet och förutsägbarhet. 
Detta har i sig också fördelar för de aktörer vars intressen får ge vika, 
givet att utfallet hade blivit detsamma även med den längre processen. 

Kostnader och förändringsbehov för berörda företag 

För elproducerande och elanvändande företag innebär den möjlig-
gjorda tidigare utbyggnaden av elnätet att de förändringar som elek-
trifieringen kräver kan göras tidigare. De förändringsbehov som detta 
kan innebära för företag bedöms vara desamma som finns även utan 
utredningens förslag. 

Utredningens förslag innebär i stället att företag tidigare får bättre 
möjligheter att anpassa sig och sin verksamhet till de förändrings-
behov som följer av energi- och klimatmålen och som för enskilda 
företag bl.a. kommer till uttryck via styrmedel som motverkar växt-
husgasutsläpp. Generellt medför därför utredningens förslag inte några 
kostnadsdrivande krav för företag. 

Förändringar kan även om de i grunden är företagsekonomiskt 
motiverade medföra onödigt höga kostnader om de måste genomföras 
på ett annat sätt, exempelvis snabbare, än vad som är företagsekono-
miskt mest lönsamt. Utredningen ser dock inte någon risk för att 
förslagen skulle kunna få sådana negativa konsekvenser. För det första 
leder utredningens förslag inte till att det uppstår något tvång att 
genomföra åtgärder hos företagen. För det andra kommer ledtiderna, 
och därmed tiden för anpassning, att fortsätta vara relativt långa även 
om utredningens förslag leder till snabbare utbyggnad och förstärk-
ning av elnätet. 

Utredningens förslag innebär förenklingar och en förkortad pro-
cess vilket bidrar till att kostnaderna för förstärkning och utbyggnad 
av elnätet kan bli något lägre. Genom att elnätsavgifterna via den regle-
rade intäktsramen då kan hållas relativt lägre kan anslutna företag få 
lägre kostnader än vad de hade fått utan utredningens förslag. 
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Påverkan på företagens konkurrensförhållanden 

En snabbare utbyggnad av elnätet möjliggör en snabbare elektrifier-
ing. Bättre tillgång till en energikälla innebär ökade valmöjligheter 
när det gäller val av produktionsfaktorer och möjlighet till förbättrad 
konkurrenskraft. 

Förenklade processer leder till något lägre kostnader för utbyggnad 
och därmed till att elnätskunderna kan få lägre priser för anslutning 
till och användning av elnätet. 

Att konkurrensförhållandena förbättras för vissa företag leder till 
att de försämras för andra. I detta sammanhang innebär det att före-
tag som inte utnyttjar elektrifieringens potential tappar i konkurrens-
kraft jämfört med dem som gör det. I regel är en sådan förskjutning 
av konkurrenskraften att bedöma som önskvärd om samhället vill 
uppmuntra och påskynda en klimatomställning. 

Det kan inte uteslutas att de företag som tappar i konkurrenskraft 
delvis återfinns i Sverige och att dessa alltså tappar i konkurrenskraft 
gentemot andra svenska företag. En sådan effekt kan delvis vara en 
önskvärd effekt men det kan inte helt uteslutas att konkurrensförhål-
landen påverkas på ett sätt som inte fullt ut stödjer den klimatomställ-
ning och samhällsförändring som är önskvärd. Det kan inte uteslutas 
att vissa företag får tillgång till de ökade möjligheter som ett för-
stärkt elnät ger tidigare än andra företag och därmed får en viss konkur-
rensfördel. Utredningen förslag som bidrar till en snabbare utbyggnad 
kan minska en sådan oönskad påverkan på konkurrensförhållanden. 

Även om konkurrensförhållandena mellan svenska företag i viss 
mån kan påverkas kan också konkurrensförhållandena mellan svenska 
företag som grupp och utländska företag påverkas. En tidigarelagd 
och större tillgång till överföringskapacitet innebär förbättrade möj-
ligheter för svenska företag att konkurrera på världsmarknaden. En 
sådan konkurrenskraft kan bygga på såväl lägre produktionskostnader 
som på att mindre klimatpåverkande produkter efterfrågas på världs-
marknaden. Utredningens förslag som innebär en tidigare tillgång till 
förbättrad överföringskapacitet och sannolikt något lägre anslutnings- 
och överföringskostnader gynnar företag som konkurrerar på världs-
marknaden. 
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Konsekvenser för och hänsyn till små och medelstora företag 

Möjligheterna till en snabbare elektrifiering bedöms öka för alla typer 
av företag, inklusive små och medelstora. 

Anslutningsplikten gäller för alla användare men med en snabbare 
utbyggnad och upprustning av elnäten kan denna uppfyllas tidigare, 
även för små och medelstora företag. 

Brist på överföringskapacitet kan leda till högre priser inom de 
områden med en relativt högre efterfrågan än utbud på el. Företag som 
är känsliga för högre priser skulle därmed kunna vara mer beroende 
av att gynnas genom utredningens förslag. Småföretag kan å ena sidan 
ha mindre ekonomiska buffertar än större företag, men samtidigt kon-
sumerar de mindre energi och det går inte att entydigt säga att stor-
leken på företag är avgörande för vilka konsekvenserna blir. 

Till de företag som kan förväntas drabbas av de negativa konse-
kvenserna av elektrifieringen hör de vars verksamheter påverkas av 
själva ledningarna, alltså till stor del areella näringar inom jord- och 
skogsbruk. Många av dessa är också småföretag och i den meningen 
kan småföretag sägas vara överrepresenterade bland de företag som 
kan komma att få bära delar av de negativa konsekvenserna av elek-
trifieringen. Noteras ska dock att dessa företag också har behov av 
säkra och stabila elleveranser och att de därmed samtidigt kan gynnas 
av en tidigarelagd förstärkning av elnäten. 

Att möjligheterna att bedriva jord- eller skogsbruk påverkas nega-
tivt av det fysiska intrång som en elledning medför innebär dock inte 
nödvändigtvis att företagens ekonomiska resultat måste drabbas nega-
tivt. Intrångsersättning som syftar till att företagen ska hållas skades-
lösa kan betalas ut. Utredningen lägger inte några förslag om föränd-
ringar i ersättningsreglerna, men poängterar vikten av att se över dessa 
så att de är utformade på ett sätt som så långt möjligt ökar acceptan-
sen för de intrång som elnät oundvikligen medför. 

Utredningens förslag förväntas inte ge någon större påverkan på 
hur mycket och på vilka sätt elnäten byggs ut och förstärks. Effekten 
förväntas i huvudsak bli en tidigarelagd förstärkning och att vissa över-
flödiga utredningar kan undvikas som i praktiken inte påverkar utfal-
let. För företag inom jord- och skogsbruk, som till viss del kan räknas 
till småföretagen, innebär detta alltså i huvudsak att konsekvenser 
kan förväntas uppstå tidigare än annars. Det kan i sig vara en nackdel, 
åtminstone om nettoutfallet för det enskilda företaget är negativt. 
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Till de negativa konsekvenserna skulle en kortare tid för anpassning 
kunna räknas. Utredningen bedömer dock inte att ledtiderna blir så 
korta att det i sig skulle påverka möjligheterna att på ett för före-
tagets verksamhet bästa möjliga sätt anpassa sig till nya förutsätt-
ningar. Tvärtom bedömer utredningen att förslaget om tydliggörande 
av teknikvalsfrågan ökar förutsebarheten även för de småföretagare 
vars verksamheter påverkas negativt. Det skulle medföra relativt ökade 
möjligheter att anpassa verksamheten på ett sätt som mildrar de nega-
tiva konsekvenserna. 

10.7.2 Konsekvenser för kommuner och regioner 

Den föreslagna översynen av lagen (1977:439) om kommunal energi-
planering och uppdrag om stärkt fysisk planering kan å ena sidan 
komma att förutsätta mer resurser för sådan planering i kommunerna. 
Å andra sidan bör det öka kommunernas och regionernas möjligheter 
att påverka utvecklingen, bevaka kommunens intressen och tidigt ge 
kunskap om förutsättningar för t.ex. tillväxt och elektrifiering samt 
fysisk planering. I vilken utsträckning kommunernas resursbehov på-
verkas av en översyn av lagstiftningen beror på vilka förändringar 
som föreslås och får därför bedömas av den utredning som enligt för-
slaget ska se över energi- och klimatplaneringen. 

Stärkt vägledning för hur elnät ska beaktas vid planering enligt 
PBL bör underlätta fysisk planering i kommuner och berörda regio-
ner. Uppdaterade områden av riksintresse för energidistribution syftar 
till fler sådana områden än i dag, vilket minskar det rättsliga utrymmet 
för kommunerna att planera markanvändningen. Ett väl avvägt utpek-
ande bör enligt utredningen dock fokusera på mark som är ianspråk-
taget för energidistribution, varför den faktiska begränsningen bör 
bli liten. I den mån utpekanden kommer att avse markområden som 
i dag används för andra ändamål är en analys av konsekvenserna för 
kommunernas planeringsmöjligheter viktig. 

Kommuner och regioner kan påverkas av kortare ledtider för el-
nätsbyggnation genom att det möjliggör tidigare etablering av elanvän-
dare (t.ex. industrier, bostadsområden, datahallar). Det kan ge ökade 
möjligheter för tillväxt. Frågan om effektbehovet kan tillgodoses, när 
och till vilket pris kan nämligen antas påverka var verksamheter eta-
blerar sig. Snabbare elnätsbyggnation kan också innebära lägre elpris 



Konsekvensanalys för området elnät SOU 2022:21 

542 

genom att överföringsbegränsningar mellan elområden byggs bort 
vilket innebär en förbättrad konkurrenssituation. Ökade möjligheter 
att tidigare etablera elkrävande verksamheter eller elektrifiera befint-
liga verksamheter kan tidigare skapa sysselsättning och därigenom 
skatteintäkter. Det kan samtidigt innebära att andra verksamheter 
tidigare ersätts med nya alternativ med lägre klimatpåverkan. 

Utredningen har särskilt övervägt om en förändrad lämplighets-
prövning, tydligare tillämpning av hushållningsbestämmelserna och 
föreslagna kriterier för valet mellan luftledning och kabel innebär mins-
kade möjligheter för kommunerna att påverka hur ledningar byggs. 
Utredningen gör dock bedömningen att utfallet även med dagens 
bestämmelser troligen skulle bli detsamma även om det skulle ta längre 
tid. Den reella möjligheten att påverka ledningar på högre spännings-
nivåer bör därför enligt utredningens bedömning inte förändras på 
ett påtagligt sätt. Det är avgörande för den bedömningen att krite-
rierna för valet mellan luftledning och kabel uppdateras när det i fram-
tiden är motiverat att göra det. 

Stärkt vägledning för hur magnetfält bör beaktas kommer att under-
lätta den fysiska planeringen invid elledningar. På vilket sätt sådan 
vägledning påverkar vilka hänsyn som ska tas i den fysiska planeringen 
beror på vägledningens innehåll. 

Ett förhandsbesked om att en ledning är lämplig ur allmän syn-
punkt kan tydliggöra ledningens vikt vid samråd och avvägningar samt 
öka acceptansen för att en ledning behövs eller är lönsam. Det ökar 
förutsebarheten för kommuner och regioner. Förkortade ledtider för 
elnätsutbyggnad kan möjliggöra etablering av elanvändare (ex. indu-
strier) i kommuner och regioner. Det kan innebära en konkurrens-
fördel om det gäller elanvändare med en önskan om en snabb etabler-
ing som också har andra möjligheter till lokalisering i åtanke. 

För kommuner innebär undantag från biotop- och strandskydd en 
minskning av resursbehov, tidsåtgång och administrativa kostnader 
för att handlägga sådana ärenden i den mån dispens söks hos kom-
munen. Ett rimligt antagande utifrån uppgifterna som redovisats i 
avsnitt 10.1.5 och 10.2.7 är att 250 mil transmissionsnätsledning och 
250 mil regionnätsledning byggs de kommande tio åren. Det kan också 
antas att strandskydd i större utsträckning handläggs av kommuner 
i första instans medan undantag från biotopskydd kan förväntas leda 
till mindre minskning av kommunernas ärendemängd. Ungefär 3–5 
ansökningar om dispenser per mil ledning kan antas komma att be-
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höva handläggas av kommuner om utredningens förslag inte genom-
förs. Resursbehov för ett ärende beror på dess komplexitet men kan 
uppskattas till i genomsnitt 40 timmar per ärende fördelat över en 
handläggningstid om 1–6 månader. Ärendemängden kan då förväntas 
minska med 1 500–2 500 ärenden över 10 år, och det samlade resurs-
behovet med 6 000–10 000 timmar, motsvarande 2,9–4,8 heltids-
tjänster eller cirka 3–5 miljoner kronor, per år sammanlagt i landets 
kommuner om utredningens förslag genomförs jämfört med om de 
inte genomförs. Det går inte att uppskatta hur minskningarna kom-
mer att fördela sig i tid eller mellan kommuner. Det går inte heller 
att med säkerhet uppskatta omfattningen av minskningarna eftersom 
de beror på hur mycket elnät som kommer att byggas eller byggas 
om, vilken typ av ledningar som kommer att byggas och var det görs. 

Förslagen bedöms inte påverka det kommunala självstyret. Några 
behov av förstärkt finansiering av kommunal eller regional verksam-
het bedöms inte föreligga med anledning av utredningens förslag. 

10.7.3 Konsekvenser för staten 

En översyn av energi- och klimatplaneringen och lagen om kommunal 
energiplanering kräver utredningsresurser från Regeringskansliet och 
myndigheter men bör leda till förslag som möjliggör bättre planer-
ingsunderlag och ett effektivare genomförande av energiomställningen, 
elektrifieringen och klimatmålen. En sådan översyn kan förväntas inne-
bära förslag som kräver resurser från länsstyrelserna. Det kan också 
innebära ökade uppgifter för Energimyndigheten eller annan central 
myndighet. Samtidigt läggs redan i dag resurser på dessa frågor som, 
oavsett en översyn, kommer behöva stärkas med en ökad elektrifier-
ingstakt. En långsiktig och samordnad planering på såväl regional 
som kommunal nivå bör ge större behållning av nedlagda resurser. 

Förslaget om uppdrag till Boverket för att se över vägledningen 
kring PBL och elnät bedöms kräva 2 miljoner kronor. Förslaget om 
uppdaterade områden av riksintresse för energidistribution kommer 
att kräva resurser från Energimyndigheten samtidigt som det ökar 
statens möjligheter att värna markanvändning av nationell betydelse 
och upprätthålla nationellt väsentlig infrastruktur. Beroende på hur 
utpekanden görs kan det i enstaka fall även underlätta tillkomsten av 
sådana ledningar. 
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Förslagen om tydligare koncessionsprövning bedöms korta led-
tiderna främst för prövningsprocessen vid elnätsutbyggnad och minska 
det enligt nollalternativet kraftigt ökande resursbehovet hos Energi-
marknadsinspektionen och länsstyrelserna. Energimarknadsinspek-
tionens digitala ansökningsprocess kan komma att behöva uppdateras 
om utredningens förslag genomförs. Föreslagna uppdrag till Folk-
hälsomyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelserna kommer 
att kräva resurser. Det första bedöms kräva 2 miljoner kronor i årliga 
tillskott, det andra bedöms kunna genomföras inom budget och det 
tredje bedöms kräva 3 miljoner kronor i ett engångstillskott.  

Folkhälsomyndigheten har bedömt att uppdraget angående mag-
netfält, även om vägledningen i sig är tidsbegränsad, medför en perma-
nent utökning av ansvar med tillkommande arbetsuppgifter. Förutom 
samordning och kunskapsstöd innebär uppdraget även tillsynsvägled-
ning och uppföljning på längre sikt. Ökningen av Folkhälsomyndig-
hetens förvaltningskostnader bedöms uppgå till 2 miljoner kronor. 
Utöver det bedömer myndigheten att ytterligare medel krävs för 
kunskapsinhämtning och forskningsuppdrag till externa parter. Väg-
ledningen förväntas innebär besparingar i samband med utbyggnad 
av elnätet, vilket kan minska investeringskostnaderna för Svenska 
kraftnät och andra nätföretag. Omfattningen på besparingen beror 
på vilken vägledning som tas fram. 

Ett förtydligande av valet mellan kabel och luftledning kan under-
lätta bedömningen för myndigheter som inte behöver utreda helheten 
i varje enskilt fall vilket minskar resursbehovet. Energimarknads-
inspektionen kan spara resurser och administrativa kostnader i varje 
koncessionsärende när detta teknikval förtydligas. 

Förslaget om förhandsbesked kommer att innebära visst mer-
arbete för Energimarknadsinspektionen eftersom ett ytterligare ärende 
behöver läggas upp och handläggas. Samtidigt underlättas den efter-
följande koncessionsprövningen dels genom att lämpligheten inte 
behöver prövas igen, dels genom att effektivare samråd kan ge ett 
bättre underlag för miljöprövningen. Det bedöms röra sig om ett få-
tal ärenden. Den administrativa bördan av en ny ärendetyp kan dock 
särskilt inledningsvis bli märkbar. 

Transmissionsnätet omfattar stora och ofta kontroversiella led-
ningar som kan ta mycket lång tid att få koncession för. Energimark-
nadsinspektionen anger 18 månader som genomsnittlig handläggnings-
tid. För de projekt som Svenska kraftnät ansökt om koncession för 
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under 2016–2021 var dock handläggningstiden 2–3 år. Utredningen 
bedömer att tidsvinsten genom förhandsbesked kommer att variera 
från ärende till ärende och att det inte går att uppskatta hur stor be-
sparing av tid och resurser de kan leda till. 

Möjligheten att pröva lämpligheten samtidigt för flera ledningar 
av sammanhängande betydelse bedöms kunna spara både tid och re-
surser hos Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och andra 
myndigheter eftersom det innebär att lämplighetsprövningar inte 
behövs för var och en av de enskilda ledningarna. Energimarknads-
inspektionen kan spara resurser och administrativa kostnader och en 
gemensam prövning av flera ledningar gör det enklare att förstå hur 
dessa tillsammans kan uppfylla ett behov, alternativt hur en ledning 
kan uppfylla flera behov. Det ger också något större frihet att bygga 
ledningarna vid olika tidpunkter utan att behöva genomföra parallella 
koncessionsprocesser för samtliga ledningar för att kunna pröva lämp-
ligheten i slutet på respektive process. 

Undantag från biotop- och strandskydd påverkar Svenska kraftnät 
på samma sätt som övriga nätföretag genom minskat resursbehov, 
ökat utrymme att effektivisera utbyggnadsprocessen och mindre risk 
för motstridiga villkor, se avsnitt 10.7.1. Undantaget från biotop-
skyddet medför vidare minskat resursbehov, tidsåtgång och admini-
strativa kostnader för att hantera ansökan för länsstyrelsen. Som fram-
går i avsnitt 10.7.2 är det svårt att uppskatta hur många ärenden som 
berörs och deras fördelning mellan kommun och länsstyrelse respek-
tive olika länsstyrelser. Med antagandet att de flesta dispenser från 
generella biotopskyddet handläggs av länsstyrelsen kan det röra sig 
om två ärenden per mil ledning, dvs. ett hundratal per år fördelat på 
alla länsstyrelser. Uppskattningsvis kan arbetsbelastningen hos läns-
styrelsen för generella biotopskydd minska med i genomsnitt 40 tim-
mar per ärende fördelat på en handläggningstid om 1–6 månader. 
Det rör sig vid dessa antaganden om knappt tre heltidstjänster, mot-
svarande ungefär 3 miljoner kronor, fördelat på samtliga länsstyrelser. 
Länsstyrelserna får också, i viss mån, ett minskat resursbehov, tids-
åtgång och administrativa kostnader för att hantera ansökningar om 
dispens från strandskydd eller pröva kommunala dispenser från strand-
skydd enligt 19 kap. 3 a–b § miljöbalken. 

Skogsstyrelsen berörs på samma sätt med minskat resursbehov, 
tidsåtgång och administrativa kostnader för att hantera ansökningar 
om undantag från särskilda biotopskydd. Befintligt transmissionsnät 



Konsekvensanalys för området elnät SOU 2022:21 

546 

berörs av ungefär 6628 skogliga biotopskyddsområden. Med ett antag-
ande att dispens krävs vid underhållsröjning vart åttonde år skulle 
Skogsstyrelsens ärendemängd avseende dispenser för underhåll i trans-
missionsnätet minska med drygt åtta ärenden per år om utredningens 
förslag genomförs. Därtill kommer en minskning för ärenden som 
avser regionnät och nybyggnation. 

De samlade besparingarna från utredningens förslag bör kunna 
användas för att ytterligare snabba upp processerna. 

10.7.4 Konsekvenser för enskilda 

Konsekvenserna för enskilda är i huvudsak indirekta och följer av 
övriga beskrivna konsekvenser. Tidigarelagd utbyggnad påverkar has-
tigheten i strukturomvandlingen och en överflyttning av arbetstillfäl-
len till elektrifierade verksamheter kan ske tidigare. 

Viss tidigareläggningen av förändringar som ändå skulle ha inträffat 
bedöms inte innebära någon större påverkan på enskilda. Elektrifier-
ingens ökade möjligheter att anpassa privatliv till de krav som klimat-
omställningen ställer kan innebära att det blir lite enklare för enskilda 
att elektrifiera sina privata transporter något tidigare. Effekterna är 
beroende av vilka elledningar som byggs ut. 

En svensk klimatomställning sker i en omvärld och i en konkur-
renssituation där också företag i andra länder aspirerar på att kunna 
vinna konkurrensfördelar med fossilfri produktion. Ju snabbare över-
föringskapaciteten byggs ut desto större är sannolikheten för att el-
krävande verksamheter kan etableras i Sverige. Indirekt förbättras möj-
ligheterna för enskilda att få sysselsättning inom elektrifierade och 
konkurrenskraftiga verksamheter. 

De förenklingar i processerna som följer av utredningens förslag 
bedöms på sikt också leda till att priser för elöverföring blir lägre än 
i nollalternativet. 

Privatpersoner kan också påverkas av de negativa konsekvenser 
som följer av en större mängd elledningar i landskapet. Utredningens 
förslag innebär dock inte att hänsyn till motstående intressen inte 
ska tas och ledningarna kommer därför alltjämt att behöva lokaliseras 
på ett sätt som innebär att ändamålet med ledningen uppnås med 

 
28 Inspel från Svenska kraftnät till Klimaträttsutredningen, uppgiften avser situationen i mars 
2018. 
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minst intrång och olägenheter för människors hälsa och miljö och 
skyddsåtgärder ska vidtas när det är miljömässigt motiverat och rim-
ligt. Uppdraget till Folkhälsomyndigheten kan bidra till minskad oro 
för hälsoeffekter av magnetfält. Utredningens förslag om att förtyd-
liga teknikvalet så att kabel, förutom i vissa preciserade fall, inte be-
höver prövas skulle kunna riskera ökad negativ påverkan på exem-
pelvis landskapsbild. Utredningens bedömning är dock att det inte är 
fallet utöver en viss tidigareläggning av konsekvenser som ändå hade 
inträffat i nollalternativet. 

Utredningen ser dock en viss risk för att utredningens förslag skulle 
kunna leda till större intrång och påverkan på t.ex. landskapsbild jäm-
fört med en alternativ utveckling om teknisk utveckling eller ökad 
kunskap leder till att det blir möjligt att, utan negativ påverkan på 
elsystemets funktion och stabilitet, driva elnätet med en större andel 
växelströmskabel än vad som i dag bedöms lämpligt på de högsta spän-
ningsnivåerna. I jämförelse med en sådan alternativ utveckling skulle 
utredningens förslag kunna innebära en något större andel luftled-
ning med påverkan på enskilda. För att föreskrifterna ska få acceptans 
och inte oönskade effekter är det viktigt att de ses över om kunskaps-
läge och tekniska förutsättningar förändras. 

Ett förhandsbesked om att en ledning är lämplig ur allmän syn-
punkt kan tydliggöra ledningens vikt vid samråd och avvägningar 
samt öka acceptansen för att en ledning behövs eller är lönsam. Det 
ökar förutsebarheten för boende och andra berörda. 

Förslagen om undantag från vissa förbud bedöms inte leda till 
negativa konsekvenser för enskilda eftersom dispenser från generella 
biotopskydd och strandskydd normalt beviljas redan i dag. För sär-
skilda biotopskydd kan det leda till något större påverkan för mark-
ägare genom underhållsarbeten eller avverkning av produktionsskog 
i de fall dispens annars inte skulle ha meddelats men skillnaden mot 
nollalternativet bedöms bli begränsad. 

10.7.5 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Utredningens bedömning är att regelsystemet och koncessionspröv-
ningar garanterar att framtida investeringar i elnät är samhällseko-
nomiskt rimliga, även om fullständiga garantier inte finns. Det beror 
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bl.a. på att miljöprövningarna inte syftar till att explicit gynna sam-
hällsekonomisk lönsamhet. 

Den huvudsakliga effekten av utredningens förslag, att utbyggnad 
och förstärkning av elnätet som behövs eller är lönsam kan tidigare-
läggas, förväntas vara samhällsekonomiskt positiv. Till detta kommer 
samhällsekonomiska besparingar i form av att mindre resurser läggs 
på utredningar utan påtagliga effekter på reella beslut. 

Tidigareläggningen av elektrifieringen skulle i vissa fall kunna få 
mer långsiktigt bestående effekter, t.ex. om en något tidigare möjlig-
het blir avgörande för om en verksamhet ska etableras i Sverige eller 
i något annat land. En etablering av en konkurrenskraftig och lönsam 
industri skulle vara samhällsekonomiskt fördelaktig jämfört med om 
en sådan etablering inte blir av. 

Generella regler som innebär att avvägningar inte görs i enskilda 
fall riskerar att leda till att bästa samhällsekonomiska alternativ inte 
kan väljas i enskilda beslut. En sådan risk kan föreligga om kabel ute-
sluts som alternativ i vissa fall genom utredningens förslag om krite-
rier. Omfattande prövningar och övervägande av orimligt många 
alternativ i varje enskilt fall medför samtidigt högre administrativa 
kostnader och kostnader för en senareläggning av elnätsförstärkningar. 
Utredningen bedömer att det sammantaget är samhällsekonomiskt 
fördelaktigt att generellt förespråka luftledning för de fall där kabel 
inte uppenbart kan ha stora fördelar. Nollalternativet är att luftled-
ning byggs i samma omfattning, men efter tids- och resurskrävande 
utredningar, och utredningens förslag bedöms inte leda till några 
extra samhällsekonomiska kostnader för extra intrång och påverkan. 
I jämförelse med en utveckling där kabel kommer att byggas i en om-
fattning som äventyrar driftsäkerhet och elkvalitet skulle utredningens 
förslag kunna medföra högre kostnader för intrång och miljöpåverkan. 
Vinsterna i form av ett funktionellt elsystem bedöms dock överväga. 
Den generella regeln för teknikvalet riskerar att på sikt bli samhälls-
ekonomiskt olönsam om den inte över tid anpassas till förändringar. 

Bättre överföringskapacitet betyder ökad möjlighet för handel 
med el och generellt ökad samhällsekonomisk effektivitet genom att 
produktion och konsumtion av el stämmer bättre överens och att pro-
ducerad el har större möjlighet att överföras till verksamheter som ger 
högre samhällsekonomisk nytta. På kort sikt kan det likväl finnas för-
lorare eftersom en utjämning av priser kan förväntas. Lägre priser i 
ett område gynnar elanvändarna men missgynnar producenterna där 



SOU 2022:21 Konsekvensanalys för området elnät 

549 

och vice versa. På längre sikt finns det andra mekanismer som också 
kan bidra till utjämnade elpriser och som skulle innebära att den pris-
utjämnande effekten av förbättrad överföringskapacitet inte blir så 
stor. 

En elektrifiering av industrin kan förväntas bli allt viktigare för 
konkurrenskraften på världsmarknaden, och ökade möjligheter för 
energikrävande svensk industri att följa och leda den utvecklingen 
bedöms ha positiva samhällsekonomiska konsekvenser. 

10.7.6 Konsekvenser för möjligheten att nå andra miljömål 

Utredningens förslag möjliggör en snabbare elnätsutbyggnad men 
förväntas inte i någon större omfattning påverka hur elnäten byggs 
ut. Föreslagna uppdrag om vägledning för fåglar och magnetfält kan 
förväntas bidra positivt till övriga miljömål. 

Utredningens förslag om förhandsbesked förväntas inte påverka 
bedömningen av om en ledning innebär betydande miljöpåverkan och 
inte heller kraven för den miljöbedömning som görs inom ramen för 
koncessionen för de alternativ som ansetts lämpliga i förhandsbeskedet. 
Utredningen bedömer därför att förslaget inte påverkar möjligheten 
att nå övriga miljömål. 

Förslagen om undantag från vissa förbud gäller bara ledningar 
som kräver nätkoncession för linje. Utredningen föreslår i avsnitt 6.3 
ett uppdrag till länsstyrelsen att se över hur syftet med biotop- och 
strandskydd kan bevakas av länsstyrelsen på ett effektivt sätt i sam-
råd och tillsyn avseende ledningar som kräver linjekoncession. En tyd-
lig roll för länsstyrelsen kan säkerställa att hänsyn tas till generella 
biotopskyddsområden och strandskyddsområden även om undantag 
införs och att den som ska bygga eller underhålla nät även fortsatt 
kommer att ha incitament att undvika påverkan på sådana områden 
så lång det är möjligt. 

De utredningar som i dag görs vid ansökan om dispens omfattas 
redan av övriga utredningar som görs för miljöprövningen. Andra 
naturvärden inklusive områden som är särskilt värdefulla för skyddade 
eller hotade arter kommer därmed fortsatt att kräva dispenser vars 
praxis för dispens är långt striktare än dispens för biotopskydd. 
Undantaget påverkar inte heller kravet på anmälan för samråd hos 
länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. När det gäller särskilda 
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biotopskydd kan ett undantag påverka miljöskyddet i sådana områ-
den jämfört med de fall då dispens inte skulle ges i nollalternativet. Ris-
kerna för alltför stor negativ påverkan motverkas dock av att övriga 
skydd, inklusive de EU-rättsliga, fortsatt gäller och kravet på samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken vid åtgärder som kan innebära en änd-
ring av naturmiljön. 

Utredningen bedömer att luftledningar inte påverkar strandskyd-
dets syften negativt på något väsentligt sätt, och förslagen till undantag 
förväntas därmed inte få någon negativ påverkan. Förslaget i avsnitt 6.3 
om ett uppdrag till länsstyrelserna omfattar även strandskyddet och 
resonemanget i föregående stycken gäller även det. Passager över sjöar 
undviks redan i dag i möjligaste mån på grund av påverkan på land-
skapsbild och tekniska skäl. Passager över älvar, åar och bäckar kan 
vanligen inte undvikas men där väljs passager på ett sådant sätt att 
påverkan på rörligt friluftsliv och naturmiljö minimeras. Lokaliser-
ingen prövas under koncessionsansökan och ansökan om dispens för 
strandskydd efter koncession blir främst en administrativ tillstånds-
hantering, särskilt eftersom de i princip alltid beviljas. Ledningsgator 
utgör i sig inte heller något fysiskt hinder för att uppfylla strand-
skyddets syften. Dessutom påverkar förslaget inte den miljöprövning 
som görs inom ramen för koncessionen där påverkan på övriga natur-
värden bedöms. 

10.7.7 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service 
i olika delar av landet 

Den strukturomvandling som klimatomställning och elektrifiering 
innebär kan få regionalekonomiska konsekvenser. Ökad överförings-
kapacitet innebär att lokalisering av elförbrukning inte i lika hög ut-
sträckning gynnas av närhet till elproduktionen. Det kan innebära 
försämrad relativ konkurrenskraft i de delar av landet som har, och 
kommer att ha, hög elproduktion. Med bättre överföringskapacitet 
till södra Sverige skulle fördelen med att lokalisera elkrävande produk-
tion i norra Sverige inte blir lika stor. 

Vilka regioner som kommer att gynnas, och som därmed kan locka 
till sig såväl sysselsättning som offentlig service beror på vilka elled-
ningar som rent faktiskt kommer att byggas. Utredningens förslag be-
döms inte påverka detta. För de regioner och orter som kan locka till 
sig större industrier och andra energiintensiva verksamheter bedöms 



SOU 2022:21 Konsekvensanalys för området elnät 

551 

sysselsättning och därigenom indirekt offentlig service kunna för-
bättras. 

I den mån förslagen skulle innebära att mindre kabel byggs ökar 
möjligheterna för anslutning till elnätet på orter mellan ändpunkterna. 

10.7.8 Konsekvenser för brottslighet och brottsförebyggande 
arbete, jämställdhet och jämlikhet och möjligheterna 
att nå de integrationspolitiska målen 

Eftersom förslagen främst bidrar till att tidigarelägga elnätsbyggnation 
bedöms de inte påverka brottsligheten eller det brottsförebyggande 
arbetet eller ha konsekvenser för jämställdheten eller jämlikheten. 
Förslagen bedöms inte heller ha några konsekvenser för möjligheten 
att nå de integrationspolitiska målen. 

10.7.9 Konsekvenser av val av tidpunkt för ikraftträdande 
och informationsbehov 

Utredningens bedömning är att det är fördelaktigt att genomföra 
utredningens alla förslag samtidigt eftersom de delvis är av samman-
hängande betydelse och förstärker effekten av varandra. 

Med tanke på syftet att underlätta och påskynda elnätsbyggnation 
och behovet av att snabbt öka elektrifieringstakten bör författnings-
ändringarna genomföras så skyndsamt som möjligt. Utredningen före-
slår att författningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2024. 

Valet av tidpunkt, i kombination med övergångsbestämmelsen som 
anger att äldre bestämmelser ska tillämpas i pågående ärenden, ger nät-
företagen tillräckligt med tid för att anpassa ansökningar om konces-
sion som nu förbereds och Energimarknadsinspektionen att t.ex. 
uppdatera sin digitala ansökningstjänst och sätta sig in i de nya be-
stämmelserna. Eftersom ansökningstjänsten är frivillig är tidpunkten 
för ikraftträdande dock inte beroende av sådan uppdatering. 

Utredningen har övervägt om vissa förslag bör tillämpas även i 
ärenden som pågår vid ikraftträdandet. På så sätt skulle de förtyd-
liganden som görs underlätta och eventuellt även påskynda pågående 
prövningar. Utredningen bedömer dock att det skulle kunna med-
föra krav på kompletteringar i pågående ärenden, vilket skulle riskera 
att motverka förslagens syfte om att korta ledtiderna. 
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Informationsbehov 

De som berörs av uppdaterade riksintresseområden, t.ex. länsstyrelser, 
kommuner och prövningsmyndigheter behöver informeras om inne-
börden av detta genom t.ex. uppdaterade kartlager och värdebeskriv-
ningar. 

Det kommer finnas behov av att informera om de ändrade reglerna 
för att beviljas koncession och på vilket sätt det påverkar kraven på 
ansökan. Detta kan t.ex. göras genom uppdaterad information på 
Energimarknadsinspektionens hemsida. För att förslaget till tydligare 
kriterier för valet mellan luftledning och kabel ska få genomslag så 
att det bidrar till effektivare samråd bör information ges om den för-
ordningsändring som beslutas, t.ex. på regeringens och Energimyn-
dighetens hemsidor. 

När det gäller föreslagna vägledningar är deras effektivitet bero-
ende av den spridning och tillämpning vägledningarna får varför det 
är viktigt att de som ska tillämpa nya vägledningar informeras. 

Kommuner, länsstyrelser och Skogsstyrelsen bör informeras om 
undantag från biotopskydd och strandskydd. 

10.8 Förslagens genomförbarhet 

Förslagen är utformade för att hantera målkonflikter på ett effektivare 
och snabbare sätt och det råder politisk konsensus om elektrifiering 
som ett centralt verktyg för att nå klimatmålen. 

Markanvändningskonflikten mellan elledningar å ena sidan och 
jord- och skogsbruket å andra sidan kommer att kvarstå. Utredningens 
bedömning är att förslagen inte försämrar utfallet av de avvägningar 
som måste göras. Det finns dock risk för lägre acceptans hos mark-
ägare som i praktiken kommer att bli de aktörer vars intressen ofta 
inte kommer att tillmötesgås exempelvis vid prioritering av var kabel 
ska användas. Utredningen ser därför att genomförbarheten kan för-
bättras om en översyn av ersättningsregler genomförs. 

Utredningen bedömer sammantaget att förslagen är politiskt och 
rättsligt genomförbara. 
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11 Konsekvensanalys för området 
transporteffektivt samhälle 

Huvudsyftet med utredningens förslag är att de ska bidra till de 
svenska klimatmålen. I detta kapitel beskrivs hur förslagen inom om-
rådet transporteffektivt samhälle som redovisas i kapitel 8 kan bidra 
till klimatmålen och vilka konsekvenser förslagen kan förväntas med-
föra. 

Innehållet i konsekvensanalysen utgår från kraven i förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning samt i kom-
mittéförordningen (1998:1474). Dispositionen följer i stort strukturen 
i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. 

11.1 Problem och syfte 

Klimaträttsutredningens förslag inom transportområdet syftar till att 
åstadkomma ett mer transporteffektivt samhälle och ett minskande 
trafikarbete med personbil, lastbil och inrikes flyg. En utveckling 
mot ett mer transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med per-
sonbil, lastbil och inrikes flyg minskar krävs enligt utredningen för 
att transportsektorns klimatomställning ska ske på ett miljömässigt 
och socialt hållbart sätt samt för att den ska vara robust mot föränd-
rade omvärldsförutsättningar. 

Utredningen har på transportområdet lagt förslag inom fem om-
råden: 

• Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle 

• Transportvillkor i miljöbalken 

• Utvecklade stadsmiljöavtal 
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• Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

• Länsstyrelsens roll vid fysisk planering 

I följande avsnitt beskrivs för vart och ett av förslagsområdena vilka 
problem som utredningens förslag syftar till att lösa, eller bidra till 
att lösa, och hur förslagen förväntas åstadkomma detta. 

11.1.1 Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle 

Dagens transportplanering, som bygger på att klimatmålet kan klaras 
genom elektrifiering av fordonsflottan och stor användning av biodriv-
medel men utan ett tydligt fokus på åtgärder för ökad transport-
effektivitet, är indirekt styrande för transportpolitiken i stort. Ett ökat 
fokus på ett transporteffektivt samhälle i transportplaneringen enligt 
utredningens förslag kommer därför sannolikt att ha påverkan på natio-
nell, regional och lokal transportpolitik. Ett större fokus kan för-
väntas på åtgärder och styrmedel för ett transporteffektivt samhälle 
som viktiga komplement till infrastrukturinvesteringar. 

Starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle 

Enligt utredningen innebär nuvarande lagstiftning en otydlig reglering 
av hur den nationella planen för transportinfrastruktur, länsplanerna 
för regional transportinfrastruktur och Trafikverket ska förhålla sig 
till behovet av ett mer transporteffektivt samhälle. Detta är enligt ut-
redningens bedömning ett betydande hinder för den utveckling mot 
ett transporteffektivt samhälle som anses önskvärd av ett stort antal 
aktörer, inklusive denna utredning (se kapitel 7). 

Utredningen menar att en starkare styrning mot ett transporteffek-
tivt samhälle behövs för att de transportpolitiska målen ska kunna nås. 
Grundförutsättningen för en starkare styrning är att det är tydligt vad 
ett transporteffektivt samhälle ska innebära på en konkret och mät-
bar nivå för berörda myndigheter och aktörer inom transportplaner-
ingen. 

Utredningen anser också att ett minskande trafikarbete med de 
energi- och resursintensiva fordonsslagen personbil, lastbil och flyg 
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krävs för att transportsektorn ska bidra till klimatomställningen i 
linje med klimatmålen samt på ett miljömässigt och socialt hållbart 
sätt som samtidigt är robust mot förändrade omvärldsförutsättningar 
(se avsnitt 8.1). 

Utredningen föreslår därför att begreppet transporteffektivt sam-
hälle införs i förordningarna som reglerar den nationella planen för 
transportinfrastruktur och länsplanerna för regional transportinfra-
struktur samt att en mätbar parameter, trafikarbete, kopplas till be-
greppet transporteffektivt samhälle för att konkretisera dess innebörd. 
Utredningens förslag innebär att den nationella planen och läns-
planerna ska bidra till att trafikarbetet för vart och ett av de energi- 
och resursintensiva fordonsslagen personbil, lastbil och inrikes flyg 
följer en minskande trend över tid. 

Varje enskild nationell plan och länsplan kan förväntas få begrän-
sad påverkan på de samlade trafikflödena eftersom enskilda planer 
endast påverkar en liten del av transportsystemet. Bidraget till mins-
kat trafikarbete från den nationella planen och länsplanerna förväntas 
dock kompletteras av bidrag till minskat trafikarbete från t.ex. styr-
medel och kommunal fysisk planering i ett Sverige som utvecklas i 
linje med beslutade klimatmål. Planerna behöver därför passa in i ett 
samhälle där trafikarbetet minskar till följd av flera aktörers agerande. 
Utredningen föreslår därför att den nationella planen och länsplanerna 
utöver att bidra till även ska passa in i ett transporteffektivt samhälle. 
Med detta avses att objekt i den nationella planen och i länsplanerna 
ska vara samhällsekonomiskt lönsamma även vid en utveckling mot 
ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil 
och inrikes flyg inte ökar. 

Utredningen förslår också att Trafikverkets instruktion ändras så 
att Trafikverket får i uppgift att verka för ett transporteffektivt sam-
hälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. 
Förslaget förtydligar och konkretiserar vad de transportpolitiska 
målen ska innebära för inriktningen av myndighetens arbete. 

Förslagen om stärkt styrning mot ett transporteffektivt samhälle 
förstärker effekten av utredningens övriga förslag som syftar till att 
öka genomslaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen. Ytterst 
syftar förslagen till att bidra till att de transportpolitiska målen och 
klimatmålen kan nås samt till ett samhällsekonomiskt effektivt trans-
portsystem. 
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Fyrstegsprincipen i transportplaneringen 

Fyrstegsprincipen innebär att brister i transportsystemet i första hand 
ska hanteras genom andra åtgärder än större ombyggnationer eller 
tillbyggnationer av transportinfrastruktur. Fyrstegsprincipen ska bidra 
till god resurshushållning och en hållbar samhällsutveckling. Flera 
aktörer har dock under en längre tid påtalat att fyrstegsprincipen inte 
fungerar och används som avsett. Problembilden kan sammanfattas 
i två huvudsakliga tillkortakommanden: 

1. Dagens planering med åtgärdsvalsstudier som bas utgår från iden-
tifierade lokala brister, ofta i kapacitet eller trafiksäkerhet, för 
enskilda väg- eller järnvägsförbindelser. Detta gör det svårt att an-
vända steg 1- och steg 2-åtgärder för att åtgärda identifierade bris-
ter eftersom sådana åtgärder är beroende av att det i stället görs 
en transportplanering utifrån ett systemperspektiv med ett trafik-
slagsövergripande synsätt. Ett systemperspektiv är också ofta nöd-
vändigt för att identifiera brister relaterade till klimat- och miljö-
mål. Resultatet av det bristande systemperspektivet blir i många 
fall en i praktiken bakvänd tillämpning av fyrstegsprincipen där 
identifierade brister i transportsystemet i första hand åtgärdas med 
infrastrukturinvesteringar och nybyggnation, dvs. steg 3- och 
steg 4-åtgärder. 

2. Trafikverket anser sig ha ett starkt begränsat mandat att arbeta 
med de två första stegen i fyrstegsprincipen. Bristen på mandat avser 
både möjlighet att finansiera steg 1- och steg 2-åtgärder samt att 
föreslå generella styrmedel för regeringen, dvs. styrmedel som be-
slutas av regering och riksdag. Eftersom staten genom Trafik-
verket endast i mycket begränsad omfattning medfinansierar steg 1- 
och steg 2-åtgärder i länsplaner för regional transportinfrastruktur 
blir sådana åtgärder också mindre intressanta för kommuner och 
regioner att planera för och genomföra. Utredningen menar att 
Trafikverkets nuvarande tolkning av mandatet således skapar incita-
ment för aktörer på nationell, regional och lokal nivå att planera 
och genomföra steg 3- och steg 4-åtgärder i större omfattning än 
vad som är samhällsekonomiskt effektivt. 

Utredningens förslag för att adressera problemen kring tillämpningen 
av fyrstegsprincipen syftar övergripande till att åstadkomma en mer 
samhällsekonomiskt effektiv transportplanering som skapar bättre 
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förutsättningar att nå mål på klimat- och miljöområdet samt där-
igenom även de transportpolitiska målen. Utredningen föreslår ett 
flertal förordningsändringar: 

• Utgångspunkten för inriktningen av den nationella planen respek-
tive länsplanerna föreslås vara ett trafikslagsövergripande helhets-
perspektiv på transportsystemet, fyrstegsprincipen och det för-
ordningsstadgade syftet med den nationella planen respektive 
länsplanerna. Utredningen föreslår att ett förordningsstadgat syfte 
med planerna ska vara att bidra till ett transporteffektivt samhälle 
där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. 
Avsikten med förslaget är att stärka och förtydliga styrningen mot 
de transportpolitiska målen och ett transporteffektivt samhälle, 
att möjliggöra identifiering av brister och effektiva åtgärder rela-
terade till klimat- och miljömål samt att öka genomslaget för fyr-
stegsprincipen i transportplaneringen. 

• Förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regio-
nala kollektivtrafikanläggningar m.m. föreslås få ett tillägg som 
innebär att statlig medfinansiering får beviljas för åtgärder som kan 
minska behovet av nybyggnation eller större ombyggnationer av 
transportinfrastruktur genom att påverka transportefterfrågan, val 
av transportsätt eller genom en effektivare användning av befintlig 
transportinfrastruktur. Tillägg görs också för att specifikt förtyd-
liga att kommuner och regioner ska kunna ta emot medfinansier-
ing för sådana åtgärder. 

• Trafikverkets instruktion föreslås ändras så att det tydliggörs att 
Trafikverkets uppdrag är bredare än infrastrukturplanering. Myn-
dighetens mandat ska även inkludera att planera, föreslå, finansiera 
och genomföra åtgärder som kan påverka transportefterfrågan, val 
av transportsätt eller som ger effektivare användning av befintlig 
infrastruktur (steg 1- och steg 2-åtgärder). I avsnitt 8.2.2 listar 
utredningen exempel på åtgärder och åtgärdstyper inom steg 1 
och steg 2 som enligt utredningen bör kunna planeras, finansieras 
och medfinansieras av Trafikverket. I avsnittet listas också områ-
den där Trafikverket saknar genomförandemandat men för vilka 
utredningen anser att myndigheten, med utredningens förslag, 
har mandat att föreslå åtgärder för den beslutsfattande nivån. 
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• Trafikverket föreslås genom en instruktionsändring få i uppgift 
att stödja andra aktörer, exempelvis mindre kommuner, i deras 
arbete med åtgärder som kan påverka transportefterfrågan, val av 
transportsätt eller som ger effektivare användning av befintlig infra-
struktur. Mindre kommuner kan även behöva hjälp med att ingå 
stadsmiljöavtal i syfte att genomföra sådana åtgärder. 

Tidigare beslutade infrastrukturobjekt 

Den transportplanering som nu sker är viktig för transportsystemets 
framtida utveckling och samhällets utformning. För att påverka ut-
vecklingen fram till 2030 är det dock inte tillräckligt att nya objekt 
som kommer in i infrastrukturplaneringen ligger i linje med klimat- 
och miljömålen. Om redan beslutade objekt eller projekt finns kvar 
trots att de motverkar eller inte ligger i linje med de transportpolitiska 
målen inklusive klimatmålet kommer måluppfyllelsen att försvåras. 

Utredningen föreslår därför att upprättaren av den nationella pla-
nen respektive en länsplan ska fastställa om tidigare beslutade infra-
strukturobjekt som ännu inte byggstartats följer den inriktning som 
bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen. Plan-
upprättaren förutsätts se till att endast infrastrukturobjekt som följer 
den inriktningen inkluderas i föreliggande planförslag, om det inte 
finns särskilda skäl för undantag. 

Förslaget förväntas bidra till de transportpolitiska målen inklusive 
klimatmålet, ett mer transporteffektivt samhälle och ökad samhälls-
ekonomisk effektivitet genom att minska transportplaneringens inne-
boende tröghet avseende inriktningsförändringar. Förslaget samverkar 
i hög grad med förslaget om ändrad utgångspunkt för planernas in-
riktning. 

En scenariobaserad arbetsmetodik för transportplanering 

Utredningen ser flera problem med dagens infrastrukturplanering. 
Ett huvudproblem är att dagens prognosbaserade planeringsansats, 
där kostnads-nyttoanalyser grundas i tidsvärden som systematiskt 
premierar restidsvinster med bil, gör att investeringar i utbyggd väg-
kapacitet beräknas bli lönsamma och vara rationella eftersom en gene-
rell fortsatt trafikökning med personbil och lastbil prognosticeras. 
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Transportplanering utifrån en basprognos med fortsatt ökad biltrafik, 
lastbilstrafik och flygresande riskerar att leda till åtgärder som passar 
dåligt in i ett framtida hållbart och transporteffektivt samhälle. Detta 
gäller inte minst i en värld som i snabb takt ställer om för att efterleva 
intentionen med Parisavtalet1. Transportplaneringen kan inte längre 
baseras på en prognos som bygger på historiska samband och som leder 
till en ohållbar ökning av bil- och lastbilstrafik samt flygresande. 

Det uppstår också konflikter mellan å ena sidan Trafikverkets pro-
gnosbaserade planering som utgår från ökande trafikflöden och å andra 
sidan lokalt beslutade mål om trafikbegränsningar och planerad stads-
utveckling. Investeringar i förstärkt vägkapacitet för att möta en för-
väntad trafikökning motverkar i dessa fall lokala ambitioner om att 
åstadkomma ett mer transporteffektivt samhälle. 

Utredningen föreslår därför att Trafikverkets instruktion ändras så 
att myndigheten ska ta fram och tillhandahålla scenarier för trafik-
utvecklingen i stället för en trafikprognos. Scenarierna ska tas fram i 
samverkan med andra myndigheter och organ och ska ligga till grund 
för val och dimensionering av åtgärder inom transportplaneringen 
och för strategiska miljöbedömningar inom ramen för densamma. 
Vidare ska Trafikverket bistå planeringsansvariga myndigheter och 
organ vid utarbetandet av regionalt anpassade scenarier för trafik-
utvecklingen. Trafikverket föreslås få i uppdrag att tillsammans med 
berörda myndigheter precisera hur den scenariobaserade arbetsmeto-
diken bör utformas. 

Införandet av en scenariobaserad planering som inkluderar ökad 
samverkan med relevanta myndigheter på nationell, regional och 
lokal nivå syftar övergripande till en mer robusttransportplanering 
som skapar bättre förutsättningar att nå mål på klimatområdet och 
övriga miljö- och hållbarhetsmål. Utredningen menar att scenario-
baserad planering bidrar till syftet bl.a. genom följande mekanismer: 

• För meningsfulla och välgrundade politiska beslut om den strate-
giska inriktningen för transportsystemets utveckling krävs ett be-
slutsunderlag som synliggör och analyserar konsekvenserna av flera 
olika utvecklingsalternativ. En scenariobaserad planering kan till 
skillnad från dagens planering skapa förutsättningar för en väl-
grundad och reell politisk styrning av den strategiska inriktningen 
för transportsystemets utveckling. 

 
1 Prop. 2016/17:16, Godkännande av klimatavtalet från Paris. 
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• Utredningen bedömer att nuvarande utveckling av transport-
systemet inte leder till att transportsektorns klimatmål nås på ett 
hållbart sätt eller bidrar i tillräcklig utsträckning till uppfyllelse av 
andra miljömål. Det finns därför anledning att undersöka också 
andra utvecklingsalternativ för transportsystemet än vad som följer 
av nuvarande inriktning, vilket förutsätter att flera scenarier ut-
vecklas och analyseras. 

• Utvecklingsalternativ för att uppnå transportpolitiska mål, klimat-
mål och andra miljömål präglas av djup osäkerhet och även de 
modeller som i dag tillämpas i planeringen är grundade i antagan-
den som bär på betydande osäkerhet. Att utarbeta alternativa in-
riktningar möjliggör en mer robust planering genom att åtgärders 
relevans och effektivitet kan bedömas gentemot flera möjliga fram-
tidsutvecklingar. 

Tidsvärderingar och kalkylränta 

Det finns en utbredd kritik mot hur samhällsekonomiska analyser ge-
nomförs inom ramen för dagens transportplanering (se avsnitt 8.2.5). 
De principer och de kalkylvärden som tillämpas anses enligt kritiken 
gynna åtgärder som bidrar till ett ökat trafikarbete på ett sätt som 
inte är långsiktigt hållbart. 

Utredningen anser därför att regeringen bör ge Trafikverket i upp-
drag att i samråd med berörda myndigheter analysera och dra lär-
domar av nationellt och internationellt använda metoder och modeller 
som beskriver nyttor och kostnader av styrmedel och åtgärder för 
ett transporteffektivt samhälle. I uppdraget ingår att granska använd-
ningen av analysmetoder och kalkylvärden i den s.k. ASEK-rapporten 
(Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsek-
torn). Granskningen ska syfta till att tydliggöra begränsningar med 
dagens samhällsekonomiska kalkyler och kalkylvärden och ge rikt-
linjer under vilka förutsättningar de ska utgöra ett beslutsunderlag i 
transportplaneringen. 
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11.1.2 Transportvillkor i miljöbalken 

I det av Naturvårdsverket finansierade forskningsprojektet MERIT2 
konstaterades att i vart fall en tiondel av utsläppen av växthusgaser 
från inrikes transporter kommer från transporter till och från till-
ståndspliktiga verksamheter. 

Transportvillkor ger tillsynsmyndigheten bättre kontroll på trans-
porternas växthusgasutsläpp, andra utsläpp och buller. Verksamhets-
utövaren kan på både kort och lång sikt arbeta för att minska sina 
utsläpp beroende på vilka villkor som föreskrivs. Behovet av trans-
portvillkor kan även påverka bedömningen av platsvalet för nya verk-
samheter, se avsnitt 4.1. 

Det är redan möjligt enligt 16 kap. 2 och 7 §§ miljöbalken att före-
skriva villkor för transporter till och från en verksamhet som till-
ståndsprövas om transporterna har ett omedelbart samband med den 
tillståndsprövade verksamheten. Bestämmelsen i 16 kap. 7 § miljö-
balken reglerar dock bara vad som ska beaktas vid tillståndsprövningen, 
inte i vilka avseenden man får föreskriva villkor. Eftersom transport-
villkor endast blir aktuella efter en bedömning i varje enskilt fall, fram-
går av praxis att prövningsmyndigheterna är väldigt restriktiva med 
att föreskriva transportvillkor. Utredningen har inte heller kunnat finna 
exempel på när sådana villkor har föreskrivits med hänsyn till klimat.3 

Genom att föra in en ny punkt i 22 kap. 25 § miljöbalken om att ett 
tillstånd i förekommande fall ska innehålla transportvillkor, tvingas 
prövningsmyndigheten att ta ställning till behovet av sådana villkor 
och endast avstå från att föreskriva transportvillkor om det inte är 
aktuellt eller befogat i det enskilda fallet. En verksamhetsutövare ska 
dessutom enligt 6 kap. 35 § miljöbalken identifiera, beskriva och 
bedöma de miljöeffekter inklusive på klimat som verksamheten kan 
antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt ange upp-
gifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, mot-
verka eller avhjälpa de negativa miljö- och klimateffekterna. Detta 
gäller även de miljöeffekter som uppkommer från verksamhetens 
följdföretag. Det finns därför redan ett tillräckligt underlag för pröv-
ningsmyndigheten att bedöma om tillståndet ska förenas med trans-
portvillkor. 

 
2 Naturvårdsverket (2021a), s 93. Se även Lindblom, Erik m.fl. (2020), s. 14. 
3 Se dock villkor 26 i Mark- och miljödomstolens dom den 27 november 2013 i mål nr M 2284-11 
om tillstånd till flygplatsverksamhet vid Arlanda flygplats om en handlingsplan för utsläpp till 
luft av koldioxid, kväveoxider och partiklar (PM10). 
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Även om praxis är tydlig ger den prövningsmyndigheten ett större 
bedömningsutrymme att avgöra om det ska föreskrivas i varje enskilt 
fall. Genom att reglera vad som redan gäller enligt praxis i lag, blir 
det tydligt för alla verksamhetsutövare med transporter att de alltid 
måste redogöra för transporternas utsläpp och åtgärder för att minska 
dem samt att prövningsmyndigheten alltid ska ta ställning till om 
transportvillkor behövs. 

Krav i villkor ger goda förutsättningar att få till stånd verknings-
fulla åtgärder som kan vara svårare att åstadkomma med generella 
styrmedel som skatter. Genom väl utformade krav på en verksamhets-
utövare finns det möjligheter att ställa krav anpassade till såväl yttre 
förutsättningar som rådighet. Det kan t.ex. gälla att en viss procent 
av transportarbetet till och från en transportgenererande verksamhet 
ska ske med multimodala järnvägstransporter. Det skulle också kunna 
innebära att en flygplats får som krav att en viss andel av resandet till 
och från flygplatsen ska ske med kollektivtrafik. 

11.1.3 Utvecklade stadsmiljöavtal 

Utvecklade stadsmiljöavtal kommer att vara en viktig del i arbetet 
mot ett transporteffektivt samhälle. Trafikarbetet i städer utgör 
cirka 30 procent av trafikarbetet med personbil i Sverige, men resor 
som huvudsakligen sker utanför städer kan fortfarande ha en mål-
punkt i städer varför påverkan av åtgärder i städer kan bli större än 
vad som visas av faktiskt körda kilometrar. Ett annat viktigt skäl till 
att fokusera på städer är att potentialen till att påverka biltrafikens 
andel och trafikarbetet med personbil är som störst i stadsområden. 
Även bilinnehavet kan påverkas i städer till följd av samlade paket med 
åtgärder. Ett minskat bilinnehav skulle påverka inte bara resor i stads-
miljö utan också längre resor där t.ex. destinationer med god kollek-
tivtrafiktillgänglighet får större attraktionskraft. 

Satsningar på utvecklade stadsmiljöavtal har sannolikt också bety-
delse för möjligheten att få till stånd en socialt hållbar klimatomställ-
ning av transportsektorn i hela landet. Genom att inom ramen för 
utvecklade stadsmiljöavtal införa åtgärdspaket kan en oförändrad eller 
minskad biltrafik i större städer eller stadsregioner göra att behovet 
av generella höjningar av t.ex. drivmedelsskatter för att nå klimat-
målen mildras. Detta är en fråga som troligtvis har stor betydelse för 
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acceptans och social hållbarhet av klimatomställningen eftersom det 
är svårt att kompensera för tillgänglighetsförluster på landsbygd till 
följd av högre körkostnader. Inom stadsmiljöavtalen kombineras åt-
gärder som minskar bilens attraktionskraft med satsningar på gång, 
cykel och kollektivtrafik som delvis kompenserar tillgänglighets-
förluster för bilister i städer. 

Utvidgning av nuvarande stadsmiljöavtal 

Många kommuner håller på att ändra förhållningssätt i sin trafik- och 
stadsplanering och planera med större fokus på tillgänglighet i stället 
för på rörlighet. I en mer tillgänglighetsstyrd planering, med en attrak-
tiv stad i fokus, lyfts fram att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska 
prioriteras framför biltrafiken. Ökad möjlighet till gångtrafik spelar 
här en viktig roll för att möjliggöra ett ökat fokus på tillgänglighet. 
Det finns också behov av att kunna genomföra samlade paket med 
åtgärder för att minska biltrafiken. Åtgärdspaket bör innehålla både 
piska och morot och där kan ökade möjligheter till gång spela en 
viktig roll som morot. 

Utredningen föreslår därför att stöd ska kunna sökas för infrastruk-
tur för gång inom ramen för stadsmiljöavtal. Förbättrade möjligheter 
för gående spelar stor roll för förutsättningarna att skapa en attraktiv 
helhetslösning och ytprioritering mellan gång, cykel, kollektivtrafik 
och bil. 

Utredningen föreslår också att godkända motprestationer inom 
ramen för stadsmiljöavtal ska inkludera åtgärder som kan bidra till 
att begränsa biltrafiken. 

Avslutningsvis föreslås att regeringen tillsätter en utredning för 
att klarlägga om statligt stöd får och bör kunna ges till drift av lokal 
eller regional kollektivtrafik inom ramen för stadsmiljöavtal. 

Förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal 

Utredningen föreslår att regeringen ger Trafikverket, i samverkan 
med Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikanalys 
och Vinnova, i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en reg-
lering av hur staten kan sluta förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal 
med kommuner och regioner kring hållbar utveckling av transporter 
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i tätort, med fokus på större kommuner och stadsregioner. En för-
utsättning för uppdraget bör vara att biltrafiken inom avtalsområdet 
inte får öka och att den på sikt ska minska. 

11.1.4 Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer 
med betydande trafikflöden 

Den fysiska planeringen på kommunal nivå har stor betydelse för ett 
transport- och energieffektivt samhällsbyggande. Det finns därför 
enligt utredningens mening ett behov av att låta fyrstegsprincipen 
utgöra en del av miljöbedömningarna av översiktsplaner och detalj-
planer som ger upphov till betydande trafikflöden (se avsnitt 8.5). 

I dag saknas ett uttryckligt stöd för att beakta fyrstegsprincipen 
i de strategiska miljöbedömningar som föregår översiktsplaner och 
detaljplaner. Utredningen föreslår därför i avsnitt 8.5 att tillägg görs 
i 3 kap. 6 b § och att en ny bestämmelse införs i 4 kap. 34 a § plan- 
och bygglagen (2010:900, PBL), som anger att en strategisk miljö-
bedömning ska göras för en plan som medför betydande trafikflöden. 

De föreslagna ändringarna innebär att kommunerna i ett tidigt 
skede av den fysiska planeringen beaktar förutsättningarna för till-
gänglighet och närhet till olika samhälls- och servicefunktioner och 
därmed minskar behovet av transporter och möjliggör för ett ökat 
resande med gång, cykel och kollektivtrafik. Krav på miljöbedöm-
ningar med utgångspunkt i fyrstegsprincipen innebär att kommunerna 
ska beakta trafikflöden i planeringen och de kan därför också för-
väntas vidta steg 1- och steg 2-åtgärder i en större utsträckning. 

11.1.5 Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

För att de transportpolitiska målen ska nås behöver åtgärder som 
styr mot ett transporteffektivt samhälle vidtas. Målen utgör ett stöd 
för kommunal och regional fysisk planering.4 Utredningen har dock 
funnit att det är svårt att få en helhetsbild av hur de transportpoli-
tiska målen förverkligas i den fysiska planeringen (se avsnitt 8.6). 

Länsstyrelsen har i dag ett brett uppdrag att bevaka statens intres-
sen, bl.a. i samband med den fysiska planeringen på kommunal och 
regional nivå. I uppdraget ingår att länsstyrelsen ska verka rådgivande 

 
4 Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter, s. 62. 
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till kommun och region. Länsstyrelsen bevakar också statens intres-
sen vid den fysiska planeringen. En förändring av länsstyrelsens roll 
skulle kunna bidra till att de transportpolitiska målen ges ett ökat 
utrymme och genomslag i den fysiska planeringen. 

Utredningen föreslår i avsnitt 8.6 att länsstyrelsens roll i den fys-
iska planeringen ska stärkas i syfte att ge de övergripande transport-
politiska målen ett större genomslag i den fysiska planeringen på 
kommunal och regional nivå. De föreslagna ändringarna i PBL och i 
förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion ger stöd för 
att länsstyrelsen i samråds- och granskningsförfarandet i de olika plan-
processerna ska verka för sådana åtgärder som styr samhällsplaner-
ingen mot ett transporteffektivt samhälle. Utredningens förslag ger 
alltså stöd för att de transportpolitiska målen ska ges ett ökat genom-
slag i den fysiska planeringen på kommunal och regional nivå. 

11.2 Nollalternativ och alternativa lösningar 

11.2.1 Nollalternativ till utredningens förslag 

Nollalternativet till utredningens förslag är en transport- och sam-
hällsplanering som fortsätter med samma utgångspunkter som i dag 
med ett starkt fokus på mobilitet. Det totala transportarbetet kan 
förväntas öka kraftigt i nollalternativet jämfört med nuvarande nivå. 
I Trafikverkets basprognoser ökar resandet med bil och lätt lastbil 
med 27 procent mellan 2017 och 2040 och resandet med tåg ökar med 
53 procent. Gång- och cykelresandet prognosticeras öka långsam-
mare än övriga nämnda färdmedel. Godstransportarbetet på väg ökar 
i basprognoserna med 45 procent till 2040. Procentuella ökningar i 
samma härad förväntas för godstransporter på järnväg och till sjöss. 

Utredningens förslag syftar bl.a. till att dämpa trafikarbetet med 
personbil, lastbil och inrikes flyg. Förslagen innebär också ett ökat 
fokus i transport- och samhällsplaneringen på tillgänglighet snarare 
än på mobilitet. I nollalternativet där utredningens förslag inte ge-
nomförs behöver en större kvantitet biodrivmedel användas inom 
transportsektorn för att sektorns klimatmål ska kunna klaras. Vilka 
konsekvenser och risker det medför beskrivs i avsnitt 8.1 som be-
handlar betydelsen av åtgärder som bidrar till ett mer transporteffek-
tivt samhälle för att transportsektorns klimatomställning ska kunna 
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ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt samt för att den ska 
vara robust mot förändrade omvärldsförutsättningar. 

I avsnitt 11.6.3 beskrivs kvalitativt och kvantitativt skillnaden för 
samhällets totala energi- och resursanvändning samt växthusgasutsläpp 
vid en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle, det s.k. lågtrafik-
fallet, jämfört med vid en utveckling baserad på dagens styrning, det 
s.k. referensfallet. Analysen belyser skillnaderna mellan lågtrafikfallet 
och referensfallet vid tre principiellt olika utvecklingsvägar för använd-
ningen av fossila bränslen, biodrivmedel och el. Analysens referens-
fall motsvarar nollalternativet till utredningens förslag. 

Vad gäller utredningens förslag om transportvillkor i miljöbalken 
innebär nollalternativet att tillämpningen även i fortsättningen kom-
mer att följa praxis, dvs. att transportvillkor endast föreskrivs för 
vissa typer av verksamheter och endast i vissa fall. 

11.2.2 Alternativa lösningar för att uppnå motsvarande effekt 

Vid sidan av utredningens förslag har flera möjliga alternativa och 
kompletterande förslag analyserats. Förslagsalternativ som utretts 
men som utredningen av olika skäl valt att inte gå vidare med redo-
visas översiktligt i kapitel 12 och listas nedan. 

• Tillståndskrav för större parkeringsanläggningar 

• Ny ingripandegrund för länsstyrelsen 

• Parkeringslagstiftning 

• Sänkta hastighetsgränser 

• Markåtkomst för kommunala cykelvägar 

• Laddinfrastruktur i samfälligheter 

• Cykelvägar som allmän väg 
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11.3 Berörda av förslagen 

11.3.1 Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle 

De huvudsakligen berörda av utredningens förslag är Trafikverket och 
regionerna i egenskap av upprättare av nationell plan respektive läns-
planer. 

Flera myndigheter berörs genom den ökade samverkan inom trans-
portplaneringen som förslagen innebär och av de uppdrag utredningen 
anser att regeringen bör lägga. 

Kommunerna påverkas genom att medfinansieringsmöjligheterna 
föreslås öka för åtgärder som påverkar transportefterfrågan, val av 
transportsätt och som kan effektivisera användningen av befintlig 
transportinfrastruktur. Kommunerna föreslås också få möjlighet att 
ta del av kompetensstöd från Trafikverket för sitt arbete med sådana 
åtgärder. 

Företag och enskilda berörs av att prioriteringarna i transportplaner-
ingen förändras av förslagen vilket innebär att transportsystemets 
utveckling får en annan inriktning jämfört med i dag. 

11.3.2 Transportvillkor i miljöbalken 

Verksamhetsutövare, prövningsmyndigheter och tillsynsmyndigheter 
berörs direkt av förslaget eftersom transportvillkor behöver identi-
fieras, beskrivas och bedömas från samråd till tillstånd och omfattas 
av tillsynen. Remissmyndigheter behöver ta ställning till om villkor 
ska föreskrivas och i så fall i vilken omfattning. 

Enskilda och andra verksamheter i närområdet berörs indirekt av 
hur många och vilka typer av transporter som sker och hur de kan be-
gränsas. 

11.3.3 Utvecklade stadsmiljöavtal 

Förslaget om att utvidga nuvarande stadsmiljöavtal, bl.a. så att stöd 
ska kunna sökas för infrastruktur för gång, berör primärt de kommu-
ner och regioner som ansöker och beviljas sådant stöd samt invånarna 
i dessa. 
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11.3.4 Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med 
betydande trafikflöden 

Det är främst kommunerna, men även andra prövningsmyndigheter 
och myndigheter inom samråds- och granskningsförfarandet som 
berörs av förslaget. Detta eftersom förslaget innebär ett förändrat 
arbetssätt. Även planintressenter och enskilda kan indirekt komma 
att påverkas av en ändrad samhällsplanering. 

11.3.5 Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Förslaget kommer att beröra samtliga länsstyrelser. Även kommuner 
och regioner kommer att beröras av förslaget att stärka länsstyrel-
sernas roll. Dessutom kan planintressenter och enskilda indirekt 
komma att påverkas av en ändrad samhällsplanering. 

11.4 Bemyndiganden 

Utredningens förslag som inte innebär ändrade lagar avses meddelas 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 

11.5 Överensstämmelse med skyldigheter enligt 
EU-rätt och internationell rätt 

De av utredningen föreslagna författningsändringarna är förenliga 
med EU-rätten och med internationell rätt. 

Utredningen föreslår att möjligheten till driftstöd till kollektiv-
trafik inom ramen för stadsmiljöavtal ska undersökas i ett regerings-
uppdrag. En statsstödsanalys behöver ingå som en central del av det 
uppdraget. 

11.6 Effekt på utsläppen av växthusgaser 

Utredningens förslag får effekt på växthusgasutsläppen när aktörer 
inom transportplaneringen, den fysiska planeringen och miljöpröv-
ningssystemet ändrar sitt agerande med anledning av de föreslagna 
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författningsändringarna. Hur stor effekten på växthusgasutsläppen 
blir beror på flera saker, bl.a. 

• hur snabbt och i vilken grad aktörerna inom transportplaneringen 
och den fysiska planeringen, primärt Trafikverket, länsstyrelsen, 
regionerna och kommunerna, ändrar arbetssätt och interna prio-
riteringar, 

• vilka specifika åtgärder som vidtas inom ramarna för transport-
planering och fysisk planering respektive vilka krav som ställs i 
enskilda prövningar av prövningsmyndigheterna för att följa den 
förändrade lagstiftningen, samt 

• omvärldsutvecklingen inklusive hur snabbt fordonsflottan elek-
trifieras, styrmedelsutveckling och framtida priser på och tillgång 
till olika typer av drivmedel. 

Utredningen anser att osäkerheten är för stor för att det ska vara 
meningsfullt att kvantifiera hur stora utsläppsminskningar utredning-
ens förslag kan åstadkomma. Detta gäller effekten av förslagen enskilt 
såväl som samlat. Medan de osäkerheter som följer av andra och tredje 
punkterna i listan ovan går att hantera genom scenarier är osäker-
heten som följer av den första punkten alltför fundamental för att en 
kvantitativ analys ska vara meningsfull. 

Ur tabell 11.1 kan potentialen utläsas för utsläppsminskningar av 
åtgärder som sammantaget leder till att trafikarbetet med personbil, 
lastbil och inrikes flyg slutar öka. I avsnitt 11.6.3 beräknas potentialen 
för utsläppsminskningar inom kategorierna drivmedelsanvändning, 
produktion av fordon och infrastruktur. Utredningen menar dock 
att det krävs kompletterande styrning för att uppnå en sådan utveck-
ling även om utredningens förslag skulle vara ett viktigt steg på vägen. 

Utredningen bedömer att förslagen kommer att minska Sveriges 
utsläpp av växthusgaser betydligt jämfört med nollalternativet. Ut-
släppsminskningar förväntas inom vägtransportsektorn till följd av 
minskad användning av fossila drivmedel, men utsläppsminskningar 
bedöms även komma att äga rum inom andra sektorer till följd av 
utredningens förslag. De minskade växthusgasutsläppen i jämförelse 
med nollalternativet inom andra sektorer än vägtransportsektorn möj-
liggörs av att biodrivmedel som inte längre används för vägtransporter 
när trafikarbetet dämpas genom utredningens förslag kan ersätta fos-
sila bränslen inom t.ex. luft- och sjöfart. 
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Utsläppsminskningar till följd av en dämpad biodrivmedelanvänd-
ning kan delvis förväntas realiseras i andra länder än Sverige genom 
att marknaden för biodrivmedel är global. I ett globalt perspektiv för-
väntas utredningens förslag även bidra till minskade utsläpp av växt-
husgaser från produktion av fordon eftersom ett transporteffektivt 
samhälle är förenligt med en mindre fordonspark. 

11.6.1 Transportplanering och fysisk planering 
för ett transporteffektivt samhälle 

Utredningens förslag att den nationella planen och länsplanerna ska 
bidra till, och Trafikverket verka för, ett transporteffektivt samhälle 
där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar, för-
ändrar grunden för transportplaneringen. Trafikarbetet blir inte längre 
enbart en konsekvens av transportsystemets utformning, utan en ut-
gångspunkt för planeringen av detsamma. Förslagen om att öka genom-
slaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen, att tidigare beslu-
tade infrastrukturobjekt ska omprövas och att en scenariobaserad 
arbetsmetodik för transportplanering ska tillämpas skapar konkreta 
förutsättningar för en transportplanering som bidrar till ett trans-
porteffektivt samhälle och ett minskat trafikarbete. 

En konsekvens av förslagen är att en omfördelning av medel för-
väntas äga rum inom både den nationella planen för transportinfra-
struktur och inom länsplanerna (se avsnitt 8.2.5 och 12.7.7). En sådan 
omfördelning där andelen medel som går till nya vägprojekt minskar 
kraftigt kan ge dubbel effekt ur klimatsynpunkt, dels uteblir indu-
cerad trafik från kapacitetshöjande vägprojekt som inte längre genom-
förs, dels frigörs medel som kan användas till kollektivtrafik och 
cykel, men också för analyser och genomförande av steg 1-åtgärder. 

Utredningens förslag bör leda till en kommunal fysisk planering 
som dämpar trafikarbetet i större utsträckning än vad som är fallet i 
nuläget. Förslagen förväntas bl.a. påverka lokalisering av målpunkter 
som genererar mycket transporter, exempelvis genom en mer restrik-
tiv inställning bland kommunerna till nya externhandelsetableringar 
och att sådana planeras med god tillgänglighet även med kollektiv-
trafik och cykel. Förslagen bör också leda till att stadsplaneringen 
får ett ökat fokus på att invånarna ska kunna nå väsentlig service, 
t.ex. inom 15 minuter med gång, cykel eller kollektivtrafik. 
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Utredningens förslag inom områdena transportplanering, utvidg-
ning av nuvarande stadsmiljöavtal och fysisk planering inklusive läns-
styrelsens roll i densamma förväntas sammantaget bidra till en utveck-
ling av transportplanering och fysisk planering där fysiska åtgärder 
för att stärka gång, cykel och kollektivtrafik kombineras med åtgär-
der som dämpar transportbehovet och begränsar trafikarbetet med 
personbil och lastbil. Denna utveckling kan antas understödjas av 
styrmedelsförändringar som är i linje med förslagen men som inte 
utgör en del av utredningens förslag. 

Internationell litteratur5 visar att insatser som minskar bilens ytor 
i staden och ökar andra kvaliteter samt ger ökad plats för alternativa 
färdmedel leder till förändringar i människors resebeteende, som i 
sin tur leder till minskad fordonstrafik. I en kunskapssammanställ-
ning6 av åtgärder inom detta område i en rad europeiska städer kon-
stateras att problemet med trängsel efter omskapande av en gatas 
utformning är överdrivet, och effekten benämns som att trafik ”för-
svinner” eller ”dunstar”. I en studie7 av 70 olika projekt med omform-
ning av gator i 11 länder av transportforskarna Cairns, Atkins och 
Goodwin sågs en genomsnittlig trafikminskning på mer än 20 procent. 

En annan referens är mobilitets- och stadsomvandlingsplanerna i 
Barcelona där en omvandling av stora ytarealer från bil till andra färd-
medel, gemensamma och gröna ytor reducerar trafikarbetet med 
mellan 15 och 21 procent.8 Studier i Oslo där vägkapaciteten mins-
kades visar på reducering i bilpendlandet med 16−21 procent, utan att 
allvarlig trängsel eller stora förseningar uppstått i systemet.9 Även 
höjda parkeringsavgifter, t.ex. som en motåtgärd inom ramen för stads-
miljöavtal, bedöms kunna få god effekt för att minska biltrafikarbe-
tet.10 Fler exempel från litteraturen återges i avsnitt 8.1 och 8.4. 

Trafikarbetet förväntas minska både genom att en överflyttning 
av transporter sker från personbil och lastbil till andra färdmedel och 
trafikslag, samt genom att resor kortas eller ersätts med digital till-
gänglighet. 

En minskning av trafikarbetet med bil, lastbil och inrikes flyg har 
en direkt effekt på utsläppen av växthusgaser under förutsättning att 

 
5 OECD (2021), s. 11. 
6 Kommissionen, Reclaiming city streets for people: Chaos or quality of life?, Office for Official 
Publications of the European Communities, 9 september 2004, s. 7. 
7 Cairns, S. m.fl. (2002), s. 1. 
8 OECD (2021), s. 71. 
9 International Transport Forum (2021), s. 13. 
10 Pädam, Sirje m.fl. (2022), s. 5–6. 
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delar av fordonsflottan drivs med fossila bränslen. Givet utredningens 
bedömning att tillgången till hållbara drivmedel, inklusive biodriv-
medel, är begränsad kan en minskning av trafikarbetet också få effek-
ter för utsläppen av växthusgaser även om fordonen som minskar 
sitt trafikarbete drivs av biodrivmedel. Detta beror på att en minskad 
användning av biodrivmedel i en sektor möjliggör en ökad använd-
ning av biodrivmedel i en annan sektor och därmed substitution av 
fossila drivmedel där. 

En transporteffektiv samhällsplanering som innehåller åtgärder för 
att begränsa biltrafiken kommer sannolikt att leda till ett minskat bil-
ägande och en ökad efterfrågan på delade fordon, där bilen används 
mer selektivt för behov som inte kan täckas av gång, cykel och kollek-
tivtrafik. Färre bilar i omlopp innebär minskad klimatpåverkan från 
fordonstillverkningen, vilket kan stå för en betydande del av ett for-
dons totala livscykelutsläpp. Sambandet mellan trafikarbete och ut-
släpp av växthusgaser under olika scenarier undersöks i avsnitt 11.6.3. 

Åtgärder för att minska trafikarbetet med personbil, lastbil och 
inrikes flyg får indirekta effekter på växthusgasutsläppen i andra delar 
av transportsystemet, särskilt ur ett livscykelperspektiv. En minskad 
vägtrafik ger ett minskat behov av nybyggnation och ombyggnation 
av vägar, och därmed lägre resursförbrukning och växthusgasutsläpp 
kopplat till detta. Åtgärder för att dämpa biltrafiken kan också inne-
bära ökad resursförbrukning och ökade växthusgasutsläpp relaterade 
till tillkommande infrastruktur för andra trafikslag. Livscykelanalyser 
av utbyggnader av spårburen trafik visar att konstruktionsfasen står 
för en betydande andel av de totala utsläppen ur ett livscykelperspek-
tiv, och att en utbyggnad av ny järnväg, spårväg eller tunnelbana be-
höver leda till en stor överflyttning av resor från bil och flyg för att 
klimatnyttan under användningsfasen ska överstiga utsläppen från 
anläggningsfasen.11 12 

11.6.2 Transportvillkor i miljöbalken 

Transportvillkor kan ha betydande effekter för att minska utsläpp av 
växthusgaser. Det gäller krav för att minska utsläpp från både gods- 
och persontrafik. Miljökonsekvensbeskrivningar från t.ex. tillstånds-

 
11 de Andrade, C.E.S. m.fl. (2016), s. 526–536. 
12 Chester, M. (2016), s. 49–58. 
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prövningar av Trelleborgs hamn och Landvetters flygplats har visat 
att cirka en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen från sådana 
verksamheter kan härröra från marktransporter av gods och passa-
gerare till och från anläggningen.13 Hamnar är speciellt viktiga efter-
som de hanterar en stor mängs gods och har möjlighet och rådighet 
att påverka val av transportslag, fordonsteknik och samlastningsgrad 
för in- och utgående godstransporter. 

Ändamålsenliga krav på tillståndspliktiga verksamheter kommer 
att bidra till att realisera potentialen till ökad användning av inter-
modala järnvägstransporter. Enligt Trafikverket är potentialen att 
minska transportarbetet med lastbil 9–10 miljarder tonkilometer per år, 
vilket motsvarar en minskning av godstransportsektorns samlade 
växthusgasutsläpp med 15–20 procent.14 

Enligt beräkningar kan växthusgasutsläppen från person- och 
godstransporter kopplade till tillståndspliktig verksamhet utgöra upp 
till tio procent av de samlade växthusgasutsläppen från transporter i 
Sverige.15 

Krav på verksamhetsutövare att t.ex. öka andelen tågtransporter 
kan öka utbudet och sänka trösklarna för andra aktörer att följa efter, 
vilket indirekt kan leda till ytterligare utsläppsminskningar. Krav och 
transportvillkor inriktade mot närområdet kan även få effekter som 
påverkar hela transportkedjan. Ett exempel kan vara en verksamhet 
som får som transportvillkor att en viss andel av transportarbetet i 
närområdet ska utföras med tåg, t.ex. genom användning av en inter-
modal transportlösning. Ett sådant transportvillkor kommer att inne-
bära att tåg används även utanför närområdet. Det reella influensområ-
det för villkorets omfattning har således möjligheter att täcka betydligt 
större geografiska områden och utsläpp jämfört med villkorets for-
mella influensområde. 

Ett annat exempel kan vara transportvillkor kopplade till hamn-
verksamhet med syfte att styra in- och utgående hamntransporter 
till en högre andel tåg, men också till att premiera elektrifierade last-
bilstransporter. Ett sätt att göra detta kan vara att introducera klimat-
differentierade hamnavgifter riktade mot landtrafiken. 

 
13 Miljökonsekvensbeskrivningar tillhörande mål nr M 867-08, Växjö tingsrätt, miljödomstolen, 
deldom den 24 april 2010 och mål nr M 1030-13, Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödom-
stolen, deldom den 17 juni 2015.  
14 Trafikverket (2021c), s. 6. 
15 Naturvårdsverket (2021a), s. 93. 
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11.6.3 Det transporteffektiva samhällets potential till utsläpps-
minskningar och bidrag till klimatomställningen i stort 

Utredningens förslag syftar ytterst till att bidra till att de svenska 
klimatmålen nås genom att skapa förutsättningar för ett transport-
effektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes 
flyg minskar. Utredningens förslag kan inte i sig själva bryta trenden 
mot ökande trafikarbete på våra vägar men de utgör en viktig pussel-
bit som både bidrar direkt till dämpat trafikarbete och underlättar 
andra åtgärder och styrmedel med samma syfte. Utredningen pekar 
i kapitel 12 på några sådana åtgärder och styrmedel som skulle kunna 
utvecklas för att bidra till ett transporteffektivt samhälle men som inte 
kunnat hanteras inom ramen för Klimaträttsutredningens uppdrag. 

En utveckling mot ett transporteffektivt samhälle bidrar till klimat-
omställningen på fler sätt än genom minskade utsläpp från transport-
sektorn. Det här avsnittet handlar om det transporteffektiva sam-
hällets potential till minskade växthusgasutsläpp och vilken roll ett 
transporteffektivt samhälle har för klimatomställningen i stort. I detta 
ligger att belysa hur ett transporteffektivt samhälle relaterar till 
energi- och resursanvändningen i samhället, t.ex. hur biodrivmedel 
och andra fossilfria energibärare kan frigöras från användning för 
vägtransporter till användning inom andra trafikslag och inom andra 
samhällssektorer och minska utsläppen där. Avsnittet behandlar också 
relationen mellan ett transporteffektivt samhälle och växthusgas-
utsläpp orsakade av produktion av fordon, fordonsbatterier och trans-
portinfrastruktur. Eftersom utredningens förslag syftar till att bidra 
till, och skapa förutsättningar för, ett transporteffektivt samhälle där 
trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar är det av 
stor relevans att undersöka nämnda potential och effekter, även om 
utredningens förslag inte på egen hand kan åstadkomma en sådan ut-
veckling. 

Klimaträttsutredningen har låtit Chalmers och Profu undersöka 
effekter av en trafikutveckling som innebär en lägre nivå av trafikarbete 
i jämförelse med ett antaget referensfall.16 Förutsättningarna för och 
resultatet av analysen presenteras också i detta avsnitt. 

 
16 Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 
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Förutsättningar för analysen 

Trafikarbetets betydelse för klimatomställningen har belysts och 
kvantifierats för tre områden för vilken transportsektorns energi- och 
resursanvändning samt utsläpp kan relateras till 

• drivmedel – produktion och användning 

• fordon – tillverkning, underhåll och skrotning 

• infrastruktur – byggande, drift och underhåll 

Analysen bygger på tre principiellt olika utvecklingsvägar för använd-
ningen av fossila bränslen, biodrivmedel och el: ett måluppfyllande 
scenario med en låg andel el och hög andel biodrivmedel (LågEl), ett 
måluppfyllande scenario hög andel el (HögEl) och ett icke-måluppfyl-
lande scenario med låg andel el och hög andel fossila bränslen 
(LågEl_Fossil). 

För trafikarbete har två divergerande utvecklingsvägar använts: ett 
referensfall och ett lågtrafikfall. Referensfallets trafikarbete ökar med 
11 procent mellan 2018 och 2030 och med 25 procent mellan 2018 
och 2040. Lågtrafikfallet har för den aktuella perioden fram till 2045 
en konstant trafikarbetesnivå, vilket relativt referensfallet innebär 
10 procent lägre trafikarbete 2030 och 20 procent lägre trafikarbete 
2040. Beräkningsfallen bygger på tidigare presenterade scenarier av 
Utfasningsutredningen (M 2019:04) och Energimyndigheten17 men 
kompletterande beräkningar och anpassningar av dessa scenarier har 
skett inom ramen för analysen. 

Drivmedelsanvändning 

Effekt på energianvändningen 

Figur 11.1 visar den minskade drivmedelsanvändningen, inklusive el, 
för lågtrafikfallet jämfört med referensfallet för nämnda tre scenarier. 

 
17 Energimyndigheten (2019), scenariot Referens EU. 
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Figur 11.1 Minskad drivmedelsanvändning i TWh för lågtrafikfallet 
jämfört med referensfallet för: 

a) LågEl-scenariot 

  
b) HögEl-scenariot 

  
c) LågEl_Fossil-scenariot 

 
Källa: Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 
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I scenarierna LågEl och HögEl står fossila bränslen från 2030 och 
framåt för en relativt liten del av energitillförseln till transportsektorn 
och ett minskat trafikarbete resulterar därmed i en mindre besparing 
av fossila drivmedel. Som följd av den höga användningen av biodriv-
medel i LågEl-scenariot innebär en minskning av trafikarbetet i det sce-
nariot en betydande besparing av just biodrivmedel. HögEl-scenariot 
domineras av en omfattande elektrifiering och detta avspeglar sig i 
den energibesparing som blir fallet vid ett lägre trafikarbete. 

Scenario LågEl_Fossil visar på effekten av minskat trafikarbete för 
en utvecklingsväg där transportsektorns klimatmål inte uppnås och 
där transportsektorn i högre grad är beroende av fossila bränslen. Vid 
ett lägre trafikarbete sker framför allt en besparing av fossila bränslen 
i detta scenario. Besparingen av el är på samma nivå som för LågEl 
medan minskningen i biodrivmedelsanvändning är betydligt lägre. 

Effekt på växthusgasutsläppen 

Effekten på växthusgasutsläppen av ett lägre trafikarbete kan be-
dömas på olika sätt, med hänsyn tagen till olika delar i drivmedlets 
livscykel, och utifrån olika syn på relaterade systemeffekter. Denna 
analys inkluderar tre typer av kategorier där minskat trafikarbete kan 
innebära lägre växthusgasutsläpp: 

1. Lägre avgasutsläpp – Direkta utsläpp från fordonets avgasrör från 
förbränning av fossila drivmedel. 

2. Lägre uppströms utsläpp – Utsläpp relaterat till utvinning, pro-
duktion och distribution av drivmedel och el. 

3. Lägre utsläpp som en följd av indirekt substitution – Effektiviser-
ingar där bioresurser frigörs kan möjliggöra att fossila bränslen 
ersätts på annat håll vilket medför utsläppsminskningar. 

Direkta utsläpp från fordonets förbränning av fossila drivmedel, s.k. 
avgasutsläpp, är den typ av utsläpp som redovisas i statistik kopplad 
till transportsektorns utsläpp. På så sätt är denna kategori mest rele-
vant när det gäller frågan om åtgärders bidrag till uppfyllnad av trans-
portsektorns klimatmål till 2030. 

För uppströms utsläpp baseras utsläppsfaktorer för drivmedel i 
analysen på uppgifter från Utfasningsutredningen. För el appliceras ett 
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konsekvensperspektiv där den förändrade elanvändningens effekt på 
marginalproduktionen av el, framtida investeringar och på användar-
sidan vägs in. Detta i kontrast till ett bokföringsperspektiv där ut-
släpp relaterat till genomsnittlig elproduktion ofta används, t.ex. 
nordisk elmix. Skillnaden i utsläppsfaktorer mellan dessa två beräk-
ningssätt har för nordiska och svenska förhållanden tidigare varit be-
tydande, men i takt med att förnybar elproduktion ökar i konkurrens-
kraft och framtida investeringar i elproduktion i hög utsträckning är 
förnybar blir skillnaderna mindre. För tidsperioden efter 2030 skiljer 
utfallet mycket lite mellan angreppsätten. 

Utsläppsminskningar relaterade till indirekt substitution förutsätter 
att biobränsle inklusive biodrivmedel är en knapp och eftertraktad 
resurs för att ersätta fossila bränslen, inte bara i det analyserade syste-
met utan också i systemets omvärld. I analysen har antagits att fri-
gjord kvantitet biodrivmedel ersätter fossilbaserade produkter i rela-
tionen 1:1. Det kan handla om substitution inom eller utanför Sveriges 
gränser, inom transportsektorn eller inom andra tillämpningar t.ex. 
som råvara till kemisk industri. 

Figur 11.2 visar minskningar av växthusgasutsläpp relaterade till 
drivmedel vid lägre trafikarbete jämfört med referensfallet för de tre 
analyserade scenarierna. Till vänster i varje delfigur redovisas resultat 
för direkta utsläpp, dvs. effekter på totala avgasutsläpp från fordonens 
förbränning av drivmedel och på utsläpp relaterat till tillförsel och 
produktion av drivmedlen. Till höger i respektive delfigur redovisas 
utöver effekten på direkta utsläpp också effekten av minskade ut-
släpp under antagandet att icke-använt biodrivmedel substituerar 
fossila bränslen i andra sektorer. I det senare fallet är uppströms ut-
släppsreduktionen relaterad till biodrivmedelsproduktion lägre än i 
fallet där indirekta substitutionseffekter inte inkluderas. Orsaken är 
att det lägre trafikarbetet inte kan antas innebära lägre produktion 
av biodrivmedel i det fall substitutionseffekten inkluderas, utan bara 
att det producerade biodrivmedlet används i andra sektorer. 
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Figur 11.2 Minskade växthusgasutsläpp relaterade till drivmedel i kton 
koldioxidekvivalenter vid ett lägre trafikarbete jämfört med 
referensfallet. Till vänster, direkta utsläppsminskningar; till höger, 
direkta utsläppsminskningar och indirekta utsläppsminskningar 

a) LågEl-scenariot 

  
b) HögEl-scenariot 

  
c) LågEl_Fossil-scenariot 

 
Källa: Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 

 
 
De direkta utsläppsbesparingarna av minskat trafikarbete för de mål-
uppfyllande scenarierna LågEl och HögEl är förhållandevis små efter-
som besparingen av fossil bränsleanvändning blir liten i dessa fall. 
För scenariot LågEl_Fossil blir den direkta effekten betydligt större. 
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När hänsyn tas till att minskat trafikarbete kan frigöra biobränsle 
som kan användas på annat håll och genom substitution åstadkomma 
minskade utsläpp inom andra användningsområden förändras bilden. 
För samtliga scenarier blir de totala utsläppsminskningarna högre än 
när denna effekt bortses ifrån. De totala utsläppsminskningarna för 
LågEl och LågEl_Fossil ligger på likvärdiga nivåer men med skillna-
den att det i LågEl_Fossil-scenariot i första hand handlar om direkta 
utsläppsminskningar medan det i LågEl-scenariot i första hand handlar 
om indirekta utsläppsbesparingar. För HögEl blir utsläppsbesparingen 
med indirekt substitution lägre än för övriga två fall eftersom HögEl 
domineras av el och effekten på biodrivmedelsanvändning av minskat 
trafikarbete blir förhållandevis liten. 

Produktion av fordon 

I Utfasningsutredningens scenarier antas antalet fordon i trafik minska 
proportionellt med trafikarbetet, vilket innebär att utnyttjningsgraden 
per fordon och fordonens livslängd antas vara konstanta, medan 
trafikarbetet och antalet fordon minskar. Ett sådant antagande ger 
för lågtrafikfallet en personbilsflotta med 0,5 miljoner färre bilar 2030 
än referensfallet och 1,2 miljoner färre bilar 2040. Figur 11.3 åskåd-
liggör skillnaden i antal fordon i personbilsflottan mellan lågtrafik-
fallet och referensfallet samt fördelning mellan elbilar, laddhybrid-
bilar och förbränningsmotorbilar för scenarierna LågEl och HögEl. 
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Figur 11.3 Minskning av antal personbilar i personbilsflottan för lågtrafikfallet 
jämfört med referensfallet för scenarierna LågEl och HögEl 

ICE=förbränningsmotorfordon, BEV=elfordon, PHEV=laddhybridfordon 

 
Källa: Data från Utfasningsutredningen, bearbetning av Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 

 
 
Olika typer av framdrivningssystem för fordon ger upphov till olika 
energi- och resursanvändning och relaterade utsläpp vid produktion 
och skrotning (se även avsnitt 8.1). I dag är produktion av elfordon 
förhållandevis energikrävande och ger ofta högre utsläpp per produ-
cerat fordon än konventionella förbränningsmotorfordon. Detta är 
till hög grad kopplat till en energikrävande tillverkning och material-
tillförsel för batterier. De framtida utsläppen för fordonsproduktion 
är beroende av utvecklingen av energitillförselsystemet i stort, där 
exempelvis en omställning till ett mindre fossilintensivt elproduktions-
system får stor inverkan på utsläpp relaterade till fordonsproduktion. 

Utfasningsutredningen har, baserat på en analys av Morfeldt m.fl.18, 
tagit fram nivåer för utsläpp av växthusgaser kopplade till produktion 
och skrotning av personbilar och tunga lastbilar för olika framdriv-
ningssystem. Detta har gjorts för två scenarier för det globala energi-
systemets utveckling, ett med en mer ambitiös klimatomställning 
och ett med en mindre ambitiös klimatomställning. Utsläppen antas 
i första hand ske utanför Sveriges gränser. 

 
18 Morfeldt, J. m.fl. (2021), s. 1. 
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Produktion och skrotning av elfordon är i dag förknippade med 
cirka 90 procent högre växthusgasutsläpp än för förbränningsmotor-
fordon inom personbilssegmentet. För tunga lastbilar är motsvarande 
siffra 170 procent. Givet det antagna scenariot med en mer ambitiös 
klimatomställning minskar utsläppen relaterat till produktion och 
skrotning i framtiden för samtliga fordonstyper. Störst minskning sker 
dock för elfordon och 2040 beräknas produktion och skrotning av 
elfordon ge upphov till cirka 70 procent högre utsläpp än skrotning 
av förbränningsmotorfordon inom personbilssegmentet och cirka 
140 procent högre utsläpp för tunga lastbilar. 

Figur 11.4 åskådliggör minskningen i växthusgasutsläpp relaterade 
till fordon vid lågtrafikfallet jämfört med referensfallet. 

Figur 11.4 Minskningen av växthusgasutsläpp relaterade till fordon i 
miljoner ton koldioxidekvivalenter för lågtrafikfallet jämfört 
med referensfallet 2030 och 2040 

 
Källa: Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 
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Infrastruktur 

Transportsektorns infrastruktur ger upphov till växthusgasutsläpp 
vid byggnation, drift och underhåll. Utsläppen bedöms av Trafik-
verket i dagsläget uppgå till cirka 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 
Utsläppen från byggnation, drift och underhåll av vägtrafikinfrastruk-
tur svarar för nästan två tredjedelar av de totala utsläppen relaterade 
till transportinfrastruktur.19 

Vilka investeringar som görs i transportinfrastruktur påverkar hur 
trafikarbetet utvecklas för olika färdmedel. En utveckling som leder 
till ett minskat trafikarbete med personbil innebär generellt mindre 
investeringar i nybyggnation och ombyggnation av vägar, och där-
med till lägre resursförbrukning och växthusgasutsläpp kopplade till 
detta. En sådan utveckling innebär dock ett ökat behov av infrastruk-
tur för gång, cykel och kollektivtrafik, och därmed högre resurs-
förbrukning och växthusgasutsläpp för denna. 

Effekten av ett lägre trafikarbete på växthusgasutsläppen från bygg-
nation, drift och underhåll av transportsektorns infrastruktur analyse-
ras och uppskattas i studien från Chalmers och Profu. De direkta 
utsläppsminskningarna vid ett lägre trafikarbete relaterade till bygg-
nation, drift och underhåll av infrastruktur bedöms vara förhållande-
vis små vilket framgår av den sammanfattande tabellen 11.1. Uppskatt-
ningen har dock hög osäkerhet, bl.a. eftersom utfallet är helt beroende 
av vilka specifika infrastrukturinvesteringar som genomförs fram-
över. 

Sammanställda resultat 

Tabell 11.1 sammanfattar minskningen av växthusgasutsläpp till följd 
av minskat trafikarbete i lågtrafikfallet i jämförelse med referensfallet 
för de analyserade scenarierna. 
  

 
19 Trafikverket (2020d), s. 72. 
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Tabell 11.1 Totala minskade växthusgasutsläpp i miljoner ton koldioxid-
ekvivalenter till följd av minskat trafikarbete i lågtrafikfallet 
jämfört med referensfallet för analyserade scenarier 

Scenario Drivmedel Fordon Infrastruktur Totalt 

 2030 2040 2030 2040 2030 2040 2030 2040 

LågEl 1,1–2,4 1,0–3,9 0,2 0,6 0,06 0,04 1,3–2,7 1,6–4,5 

HögEl 1,0–2,1 0,5–1,8 0,5 0,7 0,06 0,04 1,5–2,6 1,2–2,5 

LågEl_Fossil 2,0–2,4 3,3–3,9 0,2 0,6 0,06 0,04 2,3–2,7 3,9–4,5 

Källa: Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 

 
 
Variationen i utsläppsminskningar kopplat till minskat trafikarbete 
mellan fallen beror framför allt på två saker: 1) graden av fossilutfas-
ning, och 2) utsikten att frigjord kvantitet biodrivmedel substituerar 
användning av fossila bränslen på annat håll. För den högsta delen av 
de resultatspann som presenteras i tabellen 11.1 är substitutionseffek-
ten inkluderad fullt ut. För den lägsta delen av resultatspannen antas 
ingen sådan substitution. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att givet antagandet om att 
världens bioresurser är knappa i förhållande till den användning av fos-
sila bränslen som ska fasas ut möjliggör ett minskat trafikarbete bety-
dande utsläppsminskningar. Det är i detta sammanhang av mindre 
vikt om det är biodrivmedel eller fossila drivmedel som sparas – med 
en utökad systemsyn kan den samlade utsläppseffekten mycket väl 
bli likvärdig. Givet den internationella karaktären på drivmedels-
marknaderna är det mycket svårt att bedöma var geografiskt de in-
direkta utsläppsminskningarna kommer att äga rum. 

11.7 Konsekvenser av förslagen 

11.7.1 Konsekvenser för företag 

Utredningens förslag får konsekvenser för företag när aktörer inom 
transportplaneringen, den fysiska planeringen och miljöprövnings-
systemet ändrar sitt agerande med anledning av de föreslagna författ-
ningsändringarna. Hur stora och vilka konsekvenserna blir beror i hög 
grad på vilka specifika åtgärder som vidtas för att följa den förändrade 
lagstiftningen inom ramarna för transportplaneringen och den fysiska 
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planeringen respektive på vilka krav som ställs i enskilda tillstånds-
prövningar. Konsekvenserna påverkas också av omvärldsutvecklingen, 
inklusive hur snabbt fordonsflottan elektrifieras, hur styrmedel för-
ändras och framtida drivmedelspriser. 

Utredningens förslag främjar åtgärder som minskar transport-
efterfrågan, påverkar val av färdmedel i riktning mot gång, cykel och 
kollektivtrafik samt leder till en effektivare användning av befintlig 
transportinfrastruktur. Förslagen förväntas leda till minskade invester-
ingar i utökad vägkapacitet. Förslagen garanterar dock inte att vissa 
specifika åtgärder kommer att vidtas respektive inte vidtas och utred-
ningen kan därmed inte förutsäga med precision vilka konsekven-
serna för företag blir. 

I detta avsnitt beskrivs därför hur åtgärder och krav som bidrar till 
ett transporteffektivt samhälle generellt, och som kan föranledas av 
utredningens förslag, kan påverka företag. 

Transportplanering och fysisk planering för ett transporteffektivt 
samhälle 

Utredningens förslag syftar till att transportplaneringen ska medverka 
till att transportsektorns omställning står på tre ben med åtgärder för 
ett transporteffektivt samhälle som huvudfokus. Förslagen kan bidra 
till ett perspektivskifte och en normförändring som gör att företagens 
klimatomställning underlättas och att företagen inte blir lika känsliga 
för ökade transport- och logistikkostnader till följd av ökade driv-
medelspriser. Företags känslighet för höga drivmedelspriser är en fråga 
som har blivit högaktuell med anledning av både pandemin och kriget 
i Ukraina. 

Pandemin har visat på sårbarheten i globala värdekedjor baserade 
på just-in-time-leveranser och Rysslands invasion av Ukraina med 
efterföljande sanktioner har lett till ökat pris på världsmarknaden för 
råolja och kraftigt höjda drivmedelspriser. Ett ökat fokus på trans-
porteffektivitet är därför inte bara en fråga om att underlätta klimat-
omställningen för företag utan också att möjliggöra att svenska före-
tag står bättre rustade för att möta framtida osäkerheter och stora 
prisökningar på energi och drivmedel till följd av omvärldshändelser. 
Det gäller såväl för transportköpande företag som för företag med stort 
bil- och flygberoende för pendling- och tjänsteresor. 
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Berörda företag, kostnader och förändringsbehov 

Förslagen kommer att påverka företag i olika grad beroende på bransch 
och på hur pass påverkad branschen är av åtgärder som syftar till att 
trafikarbetet med bil, lastbil och inrikes flyg ska minska. Störst påver-
kan har förslagen troligen för företag verksamma inom transport-
sektorn, t.ex. för företag som säljer transporttjänster och fordon. Det 
kan vara åkerier, speditörer och fordonstillverkare (se vidare under 
rubriken Påverkan på företagens konkurrensförhållanden). 

Entreprenadföretag kommer att påverkas negativt eftersom utred-
ningens förslag bygger på att en mindre andel än tidigare av den natio-
nella planen och länsplanerna utgörs av nyinvesteringar och större om-
byggnationer inom ramen för vägprojekt. I stället kommer ett större 
fokus på steg 1- och steg 2-åtgärder inom transportplaneringen göra 
att företag med tjänstesäljande kompetenser inom området hållbart 
resande möter en ökad efterfrågan. 

Även transportköpande och transportberoende företag kommer 
att påverkas. Exempel på sådana företag är bilberoende större handels-
platser och arbetsplatser där ett ökat fokus på transporteffektivitet 
och tillgänglighet i transportplaneringen kan få till följd att deras 
lokalisering blir mindre attraktiv i förhållande till konkurrerande 
verksamheter med större möjligheter till ett hållbart resande. 

Åtgärder som ökar kostnaderna för godstransporter påverkar den 
svenska industrins konkurrenskraft negativt. Det finns dock flera åt-
gärder som kan minska trafikarbetet med lastbil utan att nödvändigt-
vis öka kostnaderna för godstransporter. Exempel på sådana åtgärder 
är längre och tyngre lastbilar och åtgärder för att stärka godstrans-
porter på järnväg. Ett möjliggörande av tyngre och längre lastbilar i 
kombination med kompletterande styrmedel har möjlighet att minska 
vägtrafikarbetet och samtidigt kompensera för att t.ex. järnvägen tappar 
i konkurrenskraft när längre och tyngre lastbilar sänker transport-
kostnaden på väg per fraktad enhet.20 

För varuproducerande företag och företag verksamma inom trans-
port- och logistiksektorn kan ett ökat fokus på transporteffektivitet 
leda till att en ökad andel av transportarbetet utförs av t.ex. inter-
modala tågtransporter även för gods som inte är skrymmande, tungt 
eller ska fraktas långa sträckor. Detta kan medföra ökade kostnader 
och kräva en ökad kompetensnivå hos transportköpande företag om 

 
20 Lund, Emma m.fl. (2022), s. 40. 
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vilka krav som ska ställas på speditörer och transportsäljande företag. 
För varuproducerande företag kan också förslagen leda till ett ökat 
fokus på omläggning av logistikstrukturer, vilket kan förstärka ett 
arbete som redan påbörjats med anledning av störningar i försörjnings-
kedjor under pandemin. En sådan effekt kan vara att flytta produk-
tion närmare hemmamarknader i Sverige och Europa, s.k. insourcing. 

Ett större fokus på transporteffektivitet i stadsmiljö kan också 
bidra till att parkering och andra trafikytor minskar. Detta är positivt 
för fastighetsägare som kan bygga nya fastigheter till lägre kostnader 
när behovet av parkeringsplatser minskar samtidigt som befintliga 
fastigheter kan öka i värde. I en studie21 visas att krav på att tillhanda-
hålla parkeringsplatser kan öka byggkostnader för nyproduktion av 
bostäder i Sverige med 15 procent. Nyproduktionen av bostäder i 
Stockholms län skulle enligt samma studie kunna öka med 20 pro-
cent om parkeringstalet halverades, dvs. kravet på antalet parkerings-
platser som ska byggas i anslutning till nya bostäder. 

Personbilstrafiken upptar i dag mycket utrymme i staden. Utred-
ningens förslag kan ge positiva ekonomiska effekter för företag om 
ytor för biltrafik omfördelas till ytor för gång, cykel och kollektiv-
trafik. Det finns både svenska och internationella studier som visar 
att en omfördelning av ytor från bil till gång och cykelleder till ökade 
fastighetsvärden och nyttor för företagande. En studie22 genomförd 
i Stockholmsregionen som beräknat fastighetspriser och stadskvalitéer 
visar att tillgången till god kollektivtrafik, levande gator, parker och 
trygga boendekvarter haft en signifikant positiv inverkan på fastig-
hetspriserna. Även positiva effekter i form av ökad försäljning i han-
deln har kunnat påvisas i studier23, bl.a. i London och New York där 
ekonomiska effekter och ökad handel har konstaterats som en kon-
sekvens av minskad yta för bil och ökad framkomlighet för gång och 
cykel. Främjande av gång-, cykel- och kollektivtrafik bedöms också 
öka tillgängligheten till och omsättningen för detaljhandeln i stads-
miljö. 

 
21 Fastighetsägarna (2020), s. 5. 
22 Evidens BLW AB m.fl. (2011), s. 14. 
23 Lund, Emma m.fl. (2022), s. 48. 
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Påverkan på företagens konkurrensförhållanden 

För transportsäljande företag som speditörer och åkerier kan försla-
gen inledningsvis leda till ett behov av ändrade tjänsteupplägg med 
högre kostnader som följd. Transportsäljande företag inom tågsek-
torn kan räkna med en ökad efterfrågan. 

I ett utkast till färdplan för intermodala järnvägstransporter har 
marknadspotentialen för sådana beräknats öka med 67 procent mot-
svarande 12 miljarder tonkilometer till 2040.24 Ökningen för tågtrans-
porter skulle innebära att både lastbilstransporter och sjötransporter 
minskar. Minskningarna i transportarbete för lastbilstransporter och 
sjötransporter skulle innebära att transportföretag samt fordons- och 
fartygsägare inom dessa verksamheter påverkas negativt. 

En ökad cykel- och kollektivtrafik leder till ett ökat behov av 
bussar, spårbundna fordon, cyklar och specialcyklar som lastbärande 
cyklar. Andra företag som kommer att dra fördelar av en omställning 
är de som är varu- och tjänsteleverantörer av mobilitet, t.ex. för bil-
pooler. Marknaden kommer också att växa för företag som tekniskt 
eller affärsmässigt kopplar ihop leverantörer av mobilitet som tjänst 
med trafikföretagen som levererar kollektivtrafik. 

En kombination av bilbegränsande åtgärder i städer tillsammans 
med ökad satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik i kombination 
med andra mobilitetstjänster som bilpooler kan leda till en dämpning 
av nybilsförsäljning i städer, vilket i så fall påverkar fordonstillverkare 
och bilåterförsäljare. 

En utveckling i linje med utredningens förslag mot en transport-
planering där steg 1- och steg 2-åtgärder ges större utrymme och en 
bebyggelsestruktur som främjar goda gång- och cykelförbindelser samt 
tillgänglighet till kommersiell service kan gynna serviceföretag. Detta 
genom bl.a. en ökande dagbefolkning i städer, t.ex. från fler som 
arbetar i stadscentrala lägen, vilket ger detaljhandeln underlag att växa 
och sin tur gynna kommersiell service till de kringboende. Däremot 
kan en minskad bilanvändning och minskat bilinnehav tillsammans 
med en växande marknad för fordonsdelning samt utvecklad e-handel 
sammantaget bidra till en krympande marknad för externhandel där 
ansvaret för hemtransporten hittills legat på slutkonsumenten. Före-
tag som bedriver e-handel skulle däremot gynnas av en sådan utveck-
ling. 

 
24 Trafikverket (2021c), s. 6. 
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Annan påverkan på berörda företag 

Regionförstoring och bättre förutsättningar för arbetspendling har 
länge varit ett mål för den regionala utvecklingen, med motivet att 
öka utbudet av arbetskraft, skapa en större marknad och möjliggöra 
en effektivare matchning på arbetsmarknaden. Det finns dock en 
målkonflikt mellan växande pendlingsregioner och utredningens inrikt-
ning och åtgärder för ett minskat trafikarbete med bil. Utredningen 
anser att det finns anledning att ifrågasätta regionförstoring som mål-
sättning med anledning av den klimatomställning som behöver ske 
av samhället. Den ökade digitaliseringen kan också bidra till att öka 
utbudet av arbetskraft, skapa en större marknad, och möjliggöra en 
effektivare matchning på arbetsmarknaden eftersom den innebär större 
möjligheter att arbeta på distans. 

Ett samhälle där tillgänglighet ökar och trafikarbetet minskar ge-
nom fysisk närhet till samhällsservice och resfria, digitala möten kan 
också medföra att tjänsteproducerande företags omställning av både 
tjänste- och arbetsresor underlättas. 

Konsekvenser för och hänsyn till små och medelstora företag 

Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle är viktiga för att inte 
drivmedelsskatter, reduktionsplikt och andra generella styrmedel av 
klimatskäl ska behöva höjas lika kraftigt som vid en utveckling utan 
åtgärder för att dämpa trafikarbetet. Denna aspekt bedöms vara sär-
skilt betydelsefull för små och medelstora företag på landsbygden 
där beroendet av bilen är större jämfört med städer som erbjuder 
större utbud av t.ex. kollektivtrafik och närhet till service. Det inne-
bär att även om åtgärder för ökad transporteffektivitet koncentreras 
till städer, där potentialen till minskat trafikarbete är som störst, 
kommer de att minska behovet av skärpta generella styrmedel vilket 
är betydelsefullt för företag verksamma på landsbygden. 
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Transportvillkor i miljöbalken 

Berörda företag, administrativa kostnader och förändringsbehov 

I Sverige finns cirka 6 000 tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.25 
Dessutom finns ett stort antal vattenverksamheter. Det som är avgö-
rande för om ett företag påverkas av utredningens förslag eller inte är 
dock inte dess huvudverksamhet utan hur stor omfattningen är på 
transporter till och från verksamheten. Utredningen har inte kunnat 
finna någon sådan sammanställning. 

Eftersom verksamhetsutövare redan är skyldiga att ta fram rätt 
underlag i miljökonsekvensbeskrivningen för att bedöma om trans-
portvillkor ska meddelas ska ett obligatoriskt krav på villkor inte leda 
till att prövningen tar längre tid eller att administrativa eller andra 
kostnader ökar. 

Påverkan på företagens konkurrensförhållanden 

Risken med att det överlämnas till praxis att avgöra om det ska före-
skrivas transportvillkor eller inte är att utfallet varierar beroende på 
vilken typ av huvudverksamhet det rör sig om. Det finns bättre för-
utsättningar för likabehandling och konkurrensneutralitet om det in-
förs ett obligatoriskt krav som gäller för alla. 

Krav på åtgärder för företag kan innebära merkostnader på kort 
sikt när mer energieffektiva lösningar som t.ex. intermodala tågtrans-
porter i vissa fall ger en högre kostnad jämfört med lastbilstransporter. 
Kostnaden kan dock också bli lägre genom att effektivare logistik-
upplägg börjar användas. På medellång sikt, 5–10 år, bedöms dock krav 
på åtgärder för ökad transporteffektivitet inte leda till ökade kost-
nader utan kan i stället tjäna som en försäkring mot ökade kostnader 
för drivmedel m.m. 

Krav som ställs kan vara inriktade på att minska trafikarbetet, dvs. 
antalet fordonskilometer med personbil och lastbil. Om transpor-
terna som resultat utförs mer effektivt med fler personer i bilen och 
mer gods på lastbilen kan kraven uppfyllas utan att det påverkar trans-
portarbetet. Transportarbetet kan också förbli oförändrat tack vare 
byte av färdmedel, t.ex. från bil till buss. I vissa fall kan krav leda till 
att både trafik- och transportarbete påverkas, t.ex. om en förändrad 

 
25 www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljoprovning. 
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hantering av schakt- och täktmaterial leder till ett ökat fokus på geo-
grafisk närhet mellan köpare och säljare. 

Förutsättningarna för transportlösningar skiftar i landet och mellan 
verksamheter, vilket innebär att verksamhetsutövarens rådighet spelar 
in. För vissa verksamhetsutövare kan det vara motiverat att ställa 
krav på järnvägstransporter eller intermodala transporter medan det 
i andra fall är mer motiverat att se över logistiken med t.ex. leverans-
villkor för att kunna förbättra fyllnadsgrader. Väl utformade krav kan 
leda till ett ökat fokus på att slutkunden ges tydliga incitament för att 
välja transportupplägg som har både hög fyllnadsgrad och bra miljö-
prestanda på använda fordon. 

Konsekvenser för och hänsyn till små och medelstora företag 

Transportvillkor ska enligt förslaget meddelas ”i förekommande fall”. 
Det innebär att det måste röra sig om en verksamhet där transpor-
terna är av en sådan omfattning att omgivningspåverkan blir bety-
dande. Utredningen bedömer inte att små och medelstora företag 
generellt har transporter som når upp till den nivån. 

11.7.2 Konsekvenser för kommuner och regioner  

Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle och utvidgade 
stadsmiljöavtal 

Förutsättningarna för kommunernas och regionernas arbete med stads- 
och transportplanering påverkas i hög grad av att medfinansierings-
möjligheterna från statens sida föreslås öka för åtgärder som påverkar 
transportefterfrågan, val av transportsätt och som kan effektivisera 
användningen av befintlig transportinfrastruktur. Kommunerna före-
slås också få möjlighet att ta del av kompetensstöd från Trafikverket 
för sitt arbete med sådana åtgärder. 

Regionerna ska med utredningens förslag verka för länsplaner som 
bidrar till ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med per-
sonbil, lastbil och inrikes flyg minskar. För kommunerna däremot 
medför förslagen inget krav på att ändra nuvarande agerande inom 
ramarna för den nationella och regionala transportplaneringen. Kom-
munerna förväntas dock öka prioriteten för arbetet med åtgärder som 
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bidrar till ett transporteffektivt samhälle till följd av de förbättrade 
ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar som förslagen 
innebär för kommunernas arbete med sådana åtgärder. 

I tabell 8.1 i avsnitt 8.2.2 finns exempel på åtgärder som kommuner 
och regioner föreslås kunna få medfinansiering till via länsplaner. Som 
framgår av tabellen ska medfinansiering via länsplaner kunna beviljas 
för såväl fysiska åtgärder som för personella resurser, t.ex. för att kom-
muner ska kunna avsätta personal för att utveckla gröna transport-
planer eller parkeringsplaner. 

Förslaget om att utvidga nuvarande stadsmiljöavtal berör de kom-
muner och regioner som ansöker och beviljas sådant stöd. Förslaget 
ökar kommunernas förutsättningar att genomföra åtgärder de själva 
bedömer är till nytta för kommuninvånarna. 

Förslaget om att tidigare beslutade infrastrukturobjekt ska om-
prövas under vissa förutsättningar kan få negativa konsekvenser för 
berörda kommuner och regioner eftersom det kan påverka förutsätt-
ningarna för kommunernas planering på kort och lång sikt. För att 
undvika att kommuner och regioner överraskas av ändrade planerings-
förutsättningar krävs en nära dialog mellan kommuner, regioner och 
Trafikverket. I vissa fall, när genomförandet av ett infrastruktur-
objekt är svårförenligt med kommunala målsättningar, kan en om-
prövning i stället komma att välkomnas av berörda kommuner. 

En övergång till en scenariobaserad planering i enlighet med utred-
ningens förslag ökar delaktigheten för regioner och kommuner i trans-
portplaneringen. Möjligheterna att få genomslag för lokala och regio-
nala prioriteringar kommer därmed att öka för kommuner och regioner 
som väljer en aktiv roll i planeringssamverkan med Trafikverket. 

Transportvillkor i miljöbalken 

Kommunerna påverkas i sin roll som tillsynsmyndighet av att fler 
tillstånd än i dag kommer att förenas med transportvillkor. Detta 
bedöms marginellt öka kommunernas arbetsbörda. 
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Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

Utredningens förslag anger hur kommuner ska arbeta för att beakta 
trafikflöden i fysisk planering. Kommuner kan i vissa fall behöva för-
stärka sin sakkompetens för att kunna göra strategiska miljöbedöm-
ningar enligt fyrstegsprincipen. Det kan därmed finnas behov av kom-
petenshöjande insatser. Kommunerna behöver också ha en beredskap 
för att resultatet av en miljöbedömning kan påverka planutformning 
och lokalisering av verksamheter i större utsträckning än i dag. 

Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Utredningens förslag innebär i sak inga nya processer eller arbets-
former för kommunerna. Kommunerna behöver däremot ha en bered-
skap för att länsstyrelsernas utökade uppdrag kan innebära att plan-
utformning och lokalisering av verksamheter kan behöva diskuteras 
och förändras i större utsträckning än i dagsläget. 

Påverkan på kommunala självstyrelsen 

Utredningens förslag inskränker inte kommunernas beslutanderätt 
på något område och har därför ingen påverkan på det kommunala 
självstyret. 

Kostnader, intäkter och finansiering 

Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle och utvidgade 
stadsmiljöavtal 

Förslagen inom områdena transportplanering för ett transporteffek-
tivt samhälle och utvidgade stadsmiljöavtal medför inga krav på kom-
munerna och leder därför inte till några obligatoriska kostnads-
ökningar för dessa. 

Ett stort antal kommuner kommer sannolikt att välja att utnyttja 
de förbättrade ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar 
som förslagen innebär för att vidta fler eller större åtgärder som bidrar 
till ett transporteffektivt samhälle och minskat trafikarbete med bil 
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jämfört med i dag. Detta ökar berörda kommuners kostnader för 
sådana åtgärder även om åtgärderna medfinansieras via länsplan. 
Vidtagna åtgärder kan dock, i enlighet med åtgärdernas syfte, för-
väntas minska berörda kommuners kostnader relaterade till ökad 
biltrafik och bidra till andra positiva budgetära effekter på kort och 
lång sikt. 

Regionerna har i dag ett utvecklat arbete med transportplanering 
kopplat till länsplanerna. Utredningens förslag innebär en ändrad in-
riktning på arbetet med större tonvikt på steg 1-och steg 2-åtgärder 
samt en möjlighet till ökad delaktighet i framtagandet av scenarier. 
Regionerna kan välja att öka sitt engagemang för att få större inflytande 
på scenarioarbetet och transportplaneringen och för att växla upp 
arbetet med steg 1- och steg 2-åtgärder. Samtidigt minskar behovet av 
planering för nybyggnation av väg, vilket gör att den ändrade inrikt-
ningen i huvudsak bedöms kunna lösas inom befintlig organisation 
med viss kompetensförstärkning. 

Arbete med utvidgade stadsmiljöavtal medför inga krav på regio-
nerna och leder därför inte till några obligatoriska kostnadsökningar 
för dessa. 

Transportvillkor i miljöbalken 

Eftersom fler tillstånd än i dag kommer att förenas med transport-
villkor kan kommunernas arbetsbörda och därmed kostnader öka 
något i de fall de är tillsynsmyndigheter. Transportvillkor faller dock 
inom ramen för övrig tillsyn över verksamheten. 

Tillsynen är avgiftsfinansierad. Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får 
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för kommunens 
kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av balken när det gäller en kom-
munal myndighets verksamhet. Eftersom transportvillkor redan kan 
föreskrivas bedömer dock utredningen att utökade möjligheter att 
föreskriva villkor ryms inom befintlig tillsynsavgiftsram. Erfaren-
heterna från tillämpningen får dock utvisa om en översyn av tillsyns-
avgifterna kan vara motiverad med utgångspunkt i den totala omfatt-
ningen av kommunernas tillsyn givet att kommunernas resurser för 
tillsyn är ansträngda. 
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Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

Utredningens förslag anger hur kommuner ska arbeta för att beakta 
trafikflöden i fysisk planering. Förslaget specificerar ett arbetssätt för 
detta vilket inte nödvändigtvis behöver innebära en ökad arbetsbörda 
i jämförelse med hur kommuner arbetar i dag. Viss förstärkning av 
sakkompetens kan dock innebära en mindre kostnadsökning för nya 
tjänster eller för vidareutbildning av befintlig personal. På längre sikt 
kan förslagen innebära kostnadsbesparingar för kommuner eftersom 
behovet av nyinvesteringar i infrastruktur kan minska. 

Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Tillkommande behov av förstärkning av sakkompetens vid kommu-
nerna kan innebära en mindre kostnadsökning för nya tjänster eller 
för vidareutbildning av befintlig personal. På längre sikt kan förslagen 
innebära kostnadsbesparingar för kommuner eftersom behovet av 
nyinvesteringar i infrastruktur kan minska. 

11.7.3 Konsekvenser för staten 

Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle och utvidgade 
stadsmiljöavtal 

Fokus för utredningens förslag är åtgärder som berör transportplaner-
ingen för ett mer transporteffektivt samhälle. Utredningen lägger bl.a. 
förslag om förändringar av förordningen (2009:236) om en nationell 
plan för transportinfrastruktur, förordningen (1997:263) om länsplaner 
för regional transportinfrastruktur, förordningen (2015:579) om stöd 
för att främja hållbara stadsmiljöer samt förordningen (2010:185) med 
instruktion för Trafikverket. Samtliga dessa förändringar berör i hög 
grad Trafikverket. Trafikverket är därmed den statliga aktör som är 
mest berörd av utredningens förslag. 

De förslag som föreslås innebär både en ändrad inriktning av den 
nationella planen och ett ökat fokus på kompetens och arbete med 
åtgärder som kan minska trafikarbetet med personbil, lastbil och in-
rikes flyg. Utredningens förslag förväntas samlat bidra till en föränd-
rad inriktning för transportplaneringen. 
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Frågorna i sig är inte nya eller okända för Trafikverket eftersom 
Trafikverket under flera år deltagit i det s.k. SOFT-arbetet26 med fem 
andra myndigheter. Där har åtgärder och styrmedel som inkluderat 
ett ökat fokus på transporteffektivitet inom transportplaneringen 
varit ett av de områden som lyfts fram. Trafikverket, i sin dåvarande 
organisation som Vägverket, har också tidigare erfarenheter av att 
arbeta med transportplanering och rådgivning till andra aktörer för 
ett minskat trafikarbete genom det dåvarande sektorsansvaret. 

Förutom en ändring beträffande inriktningen för den egna verk-
samheten föreslås också Trafikverket få ett tydligt utökat ansvar i att 
stötta kommuner och regioner med deras arbete att planera för och 
genomföra steg 1- och steg 2-åtgärder. Det gäller såväl för transport-
planering i allmänhet som för arbetet med stadsmiljöavtal. 

Trafikverket har i dag personal som arbetar med likartade frågor 
eller innehar motsvarande kompetens. Den tydliga kursändringen gör 
dock att utredningen bedömer att Trafikverket behöver förstärka 
sina personella resurser både regionalt och nationellt. Det gäller spe-
ciellt för den utökade rådgivningen och kompetensförstärkningen som 
Trafikverket föreslås erbjuda kommunerna. Geografiskt är Trafik-
verket indelat i sex regioner samt ett huvudkontor. Utredningen be-
dömer att det tillkommande personalbehovet uppgår till 10–20 tjäns-
ter per Trafikverksregion beroende på storlek. Förutom kompetens 
kring transporteffektivitet krävs också stöd från tjänstepersoner med 
inriktning och kunskap kring kommunikation eftersom arbetet med 
steg 1- och steg 2-åtgärder kommer att innebära informations- och 
dialoginsatser. Trafikverket kommer även att behöva en viss personal-
förstärkning centralt för att koordinera arbetet och agera kunskaps-
stöd. 

Sammantaget bedömer utredningen att Trafikverket kan behöva 
cirka 100 tjänster för att täcka behovet kring ett ökat ansvar och 
åtagande enligt förslagen för ett mer transporteffektivt samhälle. En 
del av det uppskattade kompetensbehovet kan sannolikt lösas genom 
omprioriteringar och vidareutbildningar bland befintlig personal, men 
viss nyrekrytering kommer sannolikt också att behövas. 

 
26 Energimyndigheten (2020b), s. 3. 
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Transportvillkor i miljöbalken 

Eftersom fler tillstånd än i dag kommer att förenas med transport-
villkor kan länsstyrelsernas arbetsbörda öka något i de fall de är till-
synsmyndigheter. 

Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

Länsstyrelsen deltar redan i dag i samråds- och granskningsarbete i 
olika planprocesser. Uppgiften bedöms därför i sig inte generera be-
hov av resursförstärkningar. Kompetensmässigt bedöms behovet 
kunna täckas av befintlig personal och av den förstärkning som före-
slås för att stärka länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen. 

Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Länsstyrelsen har i sin instruktion ett utpekat ansvar för miljömåls-
arbetet. Länsstyrelsen ska verka för det generationsmål för miljö-
arbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt. Det har fått 
till följd att det finns en miljömålssamordnare per länsstyrelse. Läns-
styrelsen har även en energi- och klimatsamordningstjänst per läns-
styrelse, bl.a. som följd av erhållet uppdrag i regleringsbrev om att 
samordna och leda det regionala arbetet med energi- och klimatstra-
tegier. Utredningen anser därför att ett nytt utpekat ansvarsområde 
kring transporteffektivt samhälle också bör medföra ett tillskott av 
en heltidstjänst per länsstyrelse, dvs. 21 tjänster för landet totalt. 

Kostnader, intäkter och finansiering 

Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle och utvidgade 
stadsmiljöavtal 

Utredningen föreslår att finansieringen av förslagen om förändrad 
transportplanering i sin helhet ska vara budgetmässigt neutral och 
verkställas genom omprioritering inom och mellan anslagen för trans-
portplanering inom Utgiftsområde 22 Kommunikationer. Utredningen 



Konsekvensanalys för området transporteffektivt samhälle SOU 2022:21 

598 

föreslår därmed inte någon sammantagen ökning av anslagen Trafik-
verket disponerar för transportplaneringen. 

Det ökade personalbehovet vid Trafikverket föreslås finansieras 
genom att anslag som får användas för personalkostnader höjs medan 
sakanslag sänks i motsvarande omfattning. Den tillkommande kost-
naden för personal bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor per år. 
I avsnitt 11.7.7 beskrivs hur transportplaneringen som sådan föränd-
ras av utredningens förslag, inklusive genom omprioriteringar av vilka 
åtgärdstyper och åtgärder som genomförs. 

Transportvillkor i miljöbalken 

Länsstyrelsens tillsyn är avgiftsfinansierad genom förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Eftersom transportvillkor redan kan föreskrivas bedömer utredningen 
att utökade möjligheter att föreskriva villkor ryms inom befintlig till-
synsavgiftsram. Länsstyrelsens resurser för tillsynsbesök är dock an-
strängd och erfarenheterna från tillämpningen får utvisa om en översyn 
av tillsynsavgifterna kan vara motiverad med utgångspunkt i den 
totala omfattningen av tillsynen. 

Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

Inga tillkommande kostnader för staten förutses av förslaget. 

Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Utredningen föreslår att länsstyrelserna tillförs medel motsvarande 
en heltidstjänst per länsstyrelse. Den totala tillkommande kostnaden 
för staten för detta bedöms uppgå till cirka 20 miljoner kronor per år. 
Finansiering föreslås ske genom motsvarande minskning av Trafik-
verkets sakanslag i likhet med vad som beskrivs under rubriken 
Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle och utvidgade 
stadsmiljöavtal i detta avsnitt. 

Även andra myndigheter kan komma att påverkas indirekt av 
förslaget. Utredningen bedömer emellertid att denna handläggning 
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inte bör bli mer omfattande än att den kan rymmas inom befintliga 
ramar. 

11.7.4 Konsekvenser för enskilda 

Utredningens förslag är inte riktade mot enskilda men enskilda be-
rörs av att transportplaneringen och den fysiska planeringen förändras. 

Genom att förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt 
förbättras ökar tillgången till mobilitet för grupper som inte kör bil 
eller kör bil i mindre utsträckning, exempelvis barn, äldre och eko-
nomiskt svaga. 

Åtgärder för att minska biltrafiken kan däremot förväntas leda till 
sämre tillgänglighet med bil, exempelvis genom att sänkta hastighets-
gränser ökar restiderna, vilket i synnerhet drabbar grupper som av 
olika anledningar saknar alternativ till bilen. I ett större perspektiv har 
dock bilen haft hög prioritet i planeringen under lång tid, och även 
med vissa begränsningar kommer tillgängligheten med bil i Sverige 
att även fortsatt vara god. 

Utredningens förslag kan bidra till en ny syn på tillgänglighet där 
t.ex. digital tillgänglighet och närhet till service värderas högre än 
i dag. Detta skulle leda till en omfördelning av tillgänglighet mellan 
olika grupper jämfört med dagens fokus på tillgänglighet med bil. 

Enskilda påverkas positivt av att förslagen sammantaget förväntas 
minska buller och luftföroreningar. Förslagen förväntas också bidra 
till mer attraktiva boendemiljöer i och med att andelen ytor som an-
vänds för framdrift och förvaring av bilar kan komma att minska. 

11.7.5 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Med gängse svenska metoder för att värdera samhällsekonomiska 
nyttor av enskilda åtgärder kan troligen en viss negativ effekt ses i de 
samhällsekonomiska kalkylerna för den förändrade sammansättningen 
av åtgärder i nationell plan och länsplaner som förväntas om utred-
ningens förslag genomförs. Detta beror primärt på den höga värder-
ingen av tidsvinster för biltrafik i dagens kalkylmodell och på att 
modellerna värderar nyttan av nytillkommande trafik högt (se t.ex. 
avsnitt 8.2.6). 
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Vissa positiva effekter av utredningens förslag fångas av befintliga 
kalkylmodeller såsom ökad trafiksäkerhet, minskat buller och mins-
kade utsläpp. Om ytterligare effekter skulle inkluderas i kalkylmodellen 
kopplade till exempelvis folkhälsa kan effekterna bli övervägande 
positiva eftersom andelen aktiv mobilitet kan antas öka med utred-
ningens förslag. Minskat biltrafikarbete som bidrar till ökad gång, 
cykling och kollektivtrafikanvändning bidrar positivt till ökad fysisk 
aktivitet. Ökad fysisk aktivitet samt minskat stillastillande ökar folk-
hälsan och är förknippat med stora samhällsekonomiska nyttor. Inte 
minst gäller detta åtgärder i kommunernas fysiska planering som kan 
bidra kraftigt till ökad andel aktiv mobilitet. För denna typ av åtgär-
der görs dock sällan samhällsekonomiska kalkyler i dagsläget. 

Dagens samhällsekonomiska kalkylmodeller bygger dessutom på 
att olika nyttor värderas utifrån ett individperspektiv. Från ett system-
perspektiv medför ett individualistiskt angreppssätt på komplexa 
samhällsproblem att synergier undervärderas eller ignoreras och att 
insatser som stärker negativa effekter i systemet kan komma att pre-
mieras.27 Om värderingen i stället skulle göras baserat på ett altruistiskt 
perspektiv skulle resultatet förmodligen bli ett annat. 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärder i städer 

Ett av motiven till det norska nollväxtmålet är att det har visats sig 
mer samhällsekonomiskt effektivt att begränsa biltrafiken jämfört 
med att låta biltrafiken öka. I en studie28 har de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av ett nollväxtmål för biltrafiken för Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Uppsala undersökts. Effekter av kombinationer 
av följande styrmedel och åtgärder har analyserats:  

• parkeringsavgifter 

• förtätning av stadsdelar 

• prissättning för kollektivtrafik 

• turtäthet i kollektivtrafikutbudet 

• framkomlighet för kollektivtrafik genom exempelvis egna körfält 
och signalprioritet  

 
27 OECD (2021), s. 22–23. 
28 Norheim, Bård m.fl. (2016), s. 7. 
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Flera av de studerade åtgärderna främjas av utredningens förslag, 
t.ex. kan förslagen om länsstyrelsens roll i fysisk planering och fyr-
stegsprincipen i miljöbedömningar av planer bidra till förtätning av 
stadsdelar medan åtgärder för ökad framkomlighet för kollektivtrafik 
dessutom gynnas av förslagen om förändrad transportplanering. 
Samtliga åtgärder i studien skulle kunna rymmas inom ramen för 
förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal (se avsnitt 8.4.2). 

Analysen beräknar kostnaderna för att låta biltrafiken öka enligt 
nuvarande prognos. De beräknade kostnaderna utgår från två olika 
poster, där den första är ökade offentliga utgifter för investeringar och 
drift av ny infrastruktur. Den andra utgiftsposten utgörs av ökade 
samhällsekonomiska kostnader för t.ex. trängsel och miljöpåverkan. 

Enligt studien är åtgärder för att begränsa biltrafiken så att noll-
växtmålet klaras i kombination med utökad kollektivtrafik det mest 
kostnadseffektiva alternativet för samhället. Den kombinerade effek-
ten blir att mellan 10 och 20 procent av bilresorna beroende på stad 
flyttas över till andra färdmedel. Jämfört med att låta biltrafiken öka 
enligt prognos kan det minska kostnaderna med 2,2 miljarder kro-
nor för de fyra städerna. Om kollektivtrafiken dessutom får full fram-
komlighet, exempelvis tillgång till egna körfält och trafiksignalsprio-
ritering, kan kostnaderna reduceras med 3,4 miljarder kronor.29 Studien 
visar också att det blir dyrt och samhällsekonomiskt olönsamt att bara 
satsa på utbyggd kollektivtrafik. 

I följande figur visas kostnaderna för respektive stad. 

 
29 Norheim, Bård m.fl. (2016), s. 10. 
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Figur 11.5 Ökning av kostnader för trendprognos jämfört med parkerings- 
och kollektivtrafikpaket (pakke) 

Offentliga utgifter i ljusgrått och samhällsekonomiska kostnader 
i mörkgrönt i miljoner kronor (2014) 

 
Källa: Norheim, Bård m.fl. (2016). 

 
 
Slutsatser från studien är att det är viktigare att sätta mål för biltrafikens 
utveckling jämfört med att endast ha mål om att öka kollektivtrafiken. 
Ett mål för biltrafikens utveckling kommer att styra vilka åtgärder 
som blir nödvändiga och vilka offentliga utgifter och samhällsekono-
miska kostnader som blir följden.30 Bilbegränsande åtgärder som höjda 
parkeringsavgifter tillsammans med en förbättrad kollektivtrafik verkar 
också var ett effektivt sätt att styra utvecklingen mot ökad hållbarhet. 

Samhällsekonomiska konsekvenser av Trafikverkets 
scenarier till 2030 

Trafikverket har i ett regeringsuppdrag31 redovisat åtta olika scenarier 
för hur transportsektorns klimatmål till 2030 kan nås. Fokus för 
scenarierna har varit en varierad användning av biodrivmedel i kom-
bination med olika nivåer på trafikarbetet, desto mindre biodrivmedel 
som används, desto mer behöver vägtrafiken minska jämfört med 
referensscenariot för att nå målet. 

Tre av scenarierna bygger på inslag av åtgärder för ett transport-
effektivt samhälle, t.ex. genom förändrad samhällsplanering. Samt-
liga tre scenarier med olika stort fokus på transporteffektivt samhälle 

 
30 Norheim, Bård m.fl. (2016), s. 15. 
31 Trafikverket (2020e), s. 45–48. 
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innebär i olika grad höjda transportkostnader genom bränsle- och 
kilometerskatter. Konsekvens- och effektbedömningar kan därför inte 
rakt av användas som analys av effekterna för utredningens förslag, 
men kan ge vissa relevanta resultat. 

Trafikverket skriver att åtgärder för ett transporteffektivt sam-
hälle bör finns med i arbetet för att trafikens klimatmål ska kunna nås 
på ett kostnadseffektivt sätt.32 Beroende på tillgången på biobränslen 
och introduktionstakten för laddbara fordon kan vägtrafiken behöva 
minska. Enligt Trafikverket förutsätter dock detta ekonomiska styr-
medel i kombination med förbättrade alternativ till vägtransporter 
som förtätning och förbättrade möjligheter att gå, cykla och åka kol-
lektivt. Detta är åtgärder som utöver att bidra till klimatmålet också 
bidrar till minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa. Trafikverket 
nämner också att de samhällsekonomiska vinsterna på trafiksäkerhets-
området kan vara betydande. 

I ett scenario har transportkostnadshöjande styrmedel komplet-
terats med åtgärder för transporteffektivisering, där effektiviserings-
åtgärderna antas minska trafikarbetet för lätta fordon med 10 procent 
och för tunga fordon med 5 procent.33 Kombinationen av åtgärder 
innebär att körkostnaderna inte behöver höjas lika mycket som i ett 
scenario utan åtgärder för transporteffektivisering. Scenariot bygger 
dock inte på någon specificerad analys av enskilda åtgärders effekter 
utan ska ses som en indikation på vilka resultat som kan erhållas om 
olika styrmedel och åtgärder kombineras utifrån en vald ambitions-
nivå. Scenariots generaliserade åtgärder inom transporteffektivt sam-
hälle bedöms vara de som beträffande ambitionsnivå ligger närmast 
utredningens förslag till åtgärder inom transporteffektivt samhälle. 

Trafikverket har gjort samhällsekonomiska effektbedömningar för 
ett scenario med höjd reduktionsplikt och ökad mängd biodrivmedel, 
där körkostnaderna inte antas påverkas i någon större utsträckning. 
Beräkningar har också gjorts för ett scenario där klimatmålet uppfylls 
genom att körkostnaderna höjs medan biodrivmedelsanvändningen 
är oförändrad. Dessa scenarier inkluderar alltså inte åtgärder för ett 
transporteffektivt samhälle. För scenariot med ökad mängd biodriv-
medel anges de samhällsekonomiska kostnaderna till underskott på 
70 miljarder kronor, nuvärdesberäknat med 40 års kalkylperiod, medan 
alternativet med höjda bränsleskatter ger ett negativt samhällsekono-

 
32 Trafikverket (2020e), s. 7. 
33 Trafikverket (2020e), s. 47. 
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miskt resultat på 2 240 miljarder kronor.34 Det stora underskottet i 
det sistnämnda fallet beror huvudsakligen på beräknade negativa väl-
färdseffekter utanför transportsektorn. 

Resultatet från scenariot med åtgärder för ett transporteffektivt 
samhälle i kombination med transportkostnadshöjningar visar att 
transportkostnadshöjningarna kan dämpas jämfört med scenarier som 
inte inkluderar åtgärder för ett transporteffektivt samhälle. Det inne-
bär också att de samhällsekonomiska kostnaderna för att klara klimat-
målet kan minskas. 

11.7.6 Konsekvenser för andra miljökvalitetsmål än målet 
om begränsad klimatpåverkan 

Genom att främja åtgärder för minskat vägtrafikarbete och sänkta 
hastigheter förväntas utredningens förslag resultera i minskade luft-
föroreningar av t.ex. partiklar och kväveoxider. Förslagen bidrar där-
igenom till att uppfylla bl.a. miljökvalitetsmålen Frisk luft och God 
bebyggd miljö. 

Förslagen förväntas också bidra till God bebyggd miljö genom att 
skapa bättre förutsättningar för attraktiva boendemiljöer när andelen 
ytor som används för framdrift och förvaring av bilar kan komma att 
minska till följd av förslagen. 

En utveckling mot en tätare bebyggelse till följd av utredningens 
förslag kan innebära lokalt ökade problem med buller och luftkva-
litet, vilket motverkar målet om en god bebyggd miljö. En tätare be-
byggelse innebär dock också ökade förutsättningar för överflyttning 
från bil till gång, cykel och kollektivtrafik. Sådan överflyttning gynnas 
av utredningens förslag och kan minska buller och luftföroreningar. 
Åtgärder som leder till sänkta hastigheter minskar också buller och 
luftföroreningar. 

Utredningens förslag förväntas leda till att väginfrastrukturen byggs 
ut i mindre omfattning än vad som annars skulle ha skett. Detta kan 
förhindra ytterligare störning av livsmiljöer och förstärkta barriär-
effekter vilket bl.a. skulle bidra till miljökvalitetsmålen Levande skogar, 
Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Förslagen för-
väntas dock också bidra till järnvägssatsningar som t.ex. utbyggnad 
till dubbelspår vilket ökar barriäreffekter. Den sammantagna påverkan 

 
34 Trafikverket (2020e), s. 44. 
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vad gäller barriäreffekter är därför osäker. Utredningens förslag be-
döms inte leda till att redan befintliga barriärer i naturmiljön försvinner. 

Krav i form av transportvillkor i enlighet med utredningens för-
slag kan ha betydande effekter för att minska miljöpåverkan från både 
gods- och persontrafik. Villkor för hamnar är särskilt viktiga eftersom 
hamnar hanterar en stor mängs gods och har möjlighet och rådighet 
att påverka val av transportslag, fordonsteknik och samlastningsgrad 
för in- och utgående godstransporter. 

11.7.7 Konsekvenser för transportplaneringen 

I avsnitt 8.2.5 beskrivs hur den nationella planen för transportinfra-
struktur och länsplanerna för regional transportinfrastruktur sanno-
likt kommer att förändras av utredningens förslag. Sammanfattnings-
vis förväntas förslagen leda till en förändring av innehållet i nationell 
plan och länsplaner enligt följande principer: 

• Medel omfördelas från steg 4-åtgärder på väg, där vissa tidigare 
beslutade åtgärder förväntas strykas, till åtgärder på järnväg och 
åtgärder på de lägre stegen i fyrstegsprincipen. 

• Ökat fokus på steg 3-åtgärder för att möjliggöra godstransporter 
med längre och tyngre lastbilar, med järnväg och med sjöfart. 

• Steg 2- och steg 3-åtgärder utformas för att omfördela ytor från 
bilväg till kollektivtrafik, gång och cykel. 

• Fler steg 1-åtgärder såsom exempelvis gröna resplaner och prova-
på-kampanjer. 

• Åtgärder som verkar begränsande gentemot bilism, som lägre has-
tighetsgränser och högre parkeringsavgifter, förväntas få större 
acceptans. Parkeringsavgifter beslutas huvudsakligen på kommunal 
nivå. 

• Ökat fokus på samverkan mellan Trafikverket och regioner och 
kommuner för att tillgodose tillgänglighet utan att öka trafik-
arbetet. 

Ett ökat fokus på steg 1- och steg 2-åtgärder i allmänhet kan också 
leda till omprioritering av större järnvägsprojekt med dålig lönsam-
het. Generellt leder utredningens förslag dock till en ökad efter-
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frågan på personresor och godstransporter med järnväg och därmed 
ökad lönsamhet för järnvägsprojekt. 

Utredningen föreslår att förändringen av transportplaneringen ska 
vara budgetmässigt neutral, dvs. att den verkställs genom ompriori-
tering av vilka åtgärdstyper och åtgärder som genomförs. Utredningen 
föreslår därmed inte någon sammantagen ökning av transportanslagen 
med anledning av förslagen (se avsnitt 11.7.3). 

Det är i första hand väginvesteringarna som bedöms minska till 
följd av utredningens förslag och därigenom frigöra medel för andra 
investeringar och åtgärder. Ett sätt att uppskatta storleken på medel 
som kan frigöras från väginvesteringar är att identifiera vilka väg-
objekt som inte bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamma i från-
varon av ett ökande biltrafikarbete. 

För nytillkomna vägobjekt i förslag till nationell plan 2022–2033 
gjordes en känslighetsanalys för samhällsekonomisk lönsamhet vid 
nolltillväxt i biltrafikarbetet. De 27 nya namngivna objekt som finns 
med i planen har en total kostnad på 28 miljarder kronor under plan-
perioden 2022–2033. Även om endast 8 av dessa objekt inte är lön-
samma i känslighetsanalysen för nolltillväxt i biltrafikarbetet svarar 
dessa 8 för 73 procent av kostnaderna för de nya objekten vilket 
motsvarar 20 miljarder kronor (se figur 12.6).35 

 
35 Beräkningar av Trivector baserade på Trafikverket (2021b) samt Trafikverket (2021a). 
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Figur 11.6 Lönsamhet (NNK) för namngivna vägobjekt i planförslaget med 
trafiktillväxt enligt basprognos och med nolltillväxt av trafik, i 
relation till budget 

 
Källa: Beräkningar av Trivector baserade på Trafikverket (2021a) och Trafikverket (2021b). 

 
 

Utöver dessa nytillkomna objekt bedömer utredningen att det finns 
tidigare beslutade men ännu inte byggstartade objekt i planen som 
inte heller skulle vara lönsamma vid nolltillväxt i biltrafikarbetet. För 
dessa saknas dock aktuell känslighetsanalys. 

Vad gäller trimnings- och miljöåtgärder har dessa en total kost-
nad enligt planförslaget på 42 miljarder kronor under planperioden. 
Största delen av denna kostnad går till åtgärdstyper som är relevanta 
även i ett scenario utan ökat trafikarbete med personbil, t.ex. sats-
ningar på kollektivtrafik, ökad och säker cykling, klimatanpassning, 
it-infrastruktur, trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet och olika 
miljöåtgärder. Cirka 11 miljarder kronor har föreslagits gå till kapa-
citets- och kvalitetsåtgärder för väg, järnväg och sjöfart. Trafikverket 
har inte redovisat hur stor del som går till respektive område. En be-
tydande andel av de kapacitetshöjande åtgärderna för väg, som exem-
pelvis kan handla om ombyggnation till s.k. 2+1-väg, kan antas vara 
svårförenliga med utredningens förslag och avsatta medel också för 
dessa skulle i stället kunna användas till andra typer av åtgärder. 
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11.7.8 Konsekvenser för trafiksäkerheten 

Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige med nollvisionen för döda och svårt 
skadade i trafiken har varit framgångsrikt. Bristande trafiksäkerhet 
är i dag ofta det som initierar en åtgärdsvalsstudie (se avsnitt 7.4.3), 
siffror från Riksrevisionen visar att trafiksäkerhetsaspekter ligger 
bakom 58 procent av åtgärdsvalsstudierna.36 Resulterande åtgärder har 
i stor utsträckning handlat om mötesseparering genom ombyggna-
tion till s.k. 2+1-vägar. 

En betydande effekt av arbetet med mötesseparering har utöver 
goda trafiksäkerhetseffekter varit ökad framkomlighet och minskade 
restider för bil. Även om den senaste uppföljningen av trafiksäkerhets-
utvecklingen i Sverige visar att etappmålen för 2020 kunde nås vad 
gäller dödade och allvarligt skadade i trafiken, har antalet dödade och 
allvarligt skadade gående och cyklister varit relativt konstant de senaste 
tio åren.37 Det är alltså särskilt antalet dödade och allvarligt skadade 
bilister som minskat genom de omfattande insatser som genomförts 
vad gäller infrastruktur, fordon och förare. Samtidigt kvarstår en 
väsentlig utmaning vad gäller att minska antalet allvarligt skadade 
oskyddade trafikanter. 

Ett alternativ till mötesseparering, som ökar trafiksäkerheten men 
som inte ökar attraktiviteten för personresor med bil, är att arbeta 
med sänkta hastigheter. Detta är en åtgärd som i dag sällan föreslås 
som steg 1-åtgärd i åtgärdsvalsstudier enligt Riksrevisionens gransk-
ning38, men som kan tänkas få större genomslag med utredningens 
förslag. 

Flera av de förändringar i planeringen som kan bli resultat av ut-
redningens förslag kan väntas leda till förbättrad trafiksäkerhet. Ett 
trafiksäkerhetsarbete som går i linje med ett transporteffektivt sam-
hälle kommer sannolikt innebära att trafiksäkerhetsåtgärder foku-
serar på att främja möjligheten att resa med kollektivtrafik och på 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Ett sådant arbete innebär 
sannolikt att trafiksäkerhetsåtgärder i tätorter och mindre åtgärder 
för ökad trafiksäkerhet utanför tätort prioriteras framför större väg-
investeringar. 

Att arbeta med att öka andelen gång, cykel och kollektivtrafik på 
bilens bekostnad, exempelvis genom sänkta hastigheter och omför-

 
36 Riksrevisionen (2018), s. 45. 
37 Trafikverket (2020a), s. 8. 
38 Riksrevisionen (2018), s. 35. 
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delning av vägytor, kan leda till färre allvarliga olyckor för oskyddade 
trafikanter. Studier visar exempelvis att i 46 procent av olyckorna där 
fotgängare skadats allvarligt har motparten varit en personbil eller en 
lätt lastbil.39 Studier visar även att det är säkrare att åka kollektivt än 
att åka bil. Samtidigt är en trygg och säker trafikmiljö en förutsätt-
ning för att gående och cyklister ska våga röra sig i trafiken, och alltså 
en förutsättning för överflyttning från bil till gång och cykel. Trygga 
och säkra möjligheter att som oskyddad trafikant ta sig till hållplatser 
gör skillnaden i säkerhet mellan bil och kollektivtrafik än större.40 

Det finns också stor potential att öka cyklisters trafiksäkerhet ge-
nom att separera cyklister från andra trafikanter, säkra cykelöverfarter 
och arbeta med drift och underhåll av cykelinfrastrukturen.41 Även 
sänkningar av hastigheten i tätorter får stor effekt på trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter.42 

Att förbättra förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik 
har alltså en positiv inverkan på trafiksäkerheten, och trafiksäkerheten 
i sin tur har en positiv inverkan på andelen gång, cykel och kollektiv-
trafik. Vikten av att utgå från de synergier som finns mellan trafik-
säkerhet och andra hållbarhetsmål accentueras bl.a. i Stockholms-
deklarationen, resultatet av den globala ministerkonferensen om 
trafiksäkerhet i Stockholm 2020 och som FN:s generalförsamling 
ställer sig bakom genom Resolution 74/299. 

11.7.9 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service 
i olika delar av landet 

Konsekvenserna av utredningens förslag för sysselsättning och offent-
lig service i olika delar av landet förväntas bli små. 

Ett ökat fokus på andra aspekter av tillgänglighet än mobilitet kan 
vara gynnsamt för landsbygd och glesbygd. Viktiga sådana faktorer, 
som dock inte förväntas påverkas av utredningens förslag, är tillgång 
till bredband och offentlig service. 

Digital tillgänglighet kan i viss mån kompensera för bristande fysisk 
tillgänglighet, men i dag är den digitala tillgängligheten ofta högst där 
även den fysiska tillgängligheten är god. Post- och telestyrelsen redo-

 
39 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2014), s. 14. 
40 SKL (2013), s. 28. 
41 Niska, Anna m.fl. (2013), s. 5. 
42 Wennberg, Hanna m.fl. (2017), s. 4–5. 
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visade senast 2021 en mobiltäcknings- och bredbandskartläggning43 
som visar att bredbandsutbyggnaden inte är lika långt framskriden i 
landsbygd. Samtidigt är tillgänglighet till kommersiell och offentlig 
service sämre,44 vilket skapar ett större behov av att förflytta sig. Upp-
gifter från Trafikanalys visar att endast drygt hälften av de som bor 
på landsbygd kan nå en livsmedelsbutik inom 15 minuter med kol-
lektivtrafik respektive cirka 90 procent inom 15 minuter med bil. 
Med andra ord är tillgängligheten med bil på landsbygd relativt god, 
medan tillgången till kollektiva färdmedel är bristfällig.45 

Olika åtgärdsfokus i stad respektive på landsbygd 

Utredningens förslag förväntas leda till att olika åtgärdstyper genom-
förs i städer respektive på landsbygd. Stad och landsbygd har olika 
förutsättningar för minskad trafik och ett stort fokus på överflytt-
ning av resor från personbil till gång, cykel och kollektivtrafik, vilket 
har många positiva effekter i städerna, kan vara problematiskt ur ett 
landsbygdsperspektiv där alternativen till bilen är färre och sämre.46 

Ökat fokus på sänkta hastigheter, som ett alternativ till mötes-
separering för att öka trafiksäkerheten utan att öka attraktiviteten 
för personresor med bil, medför sämre tillgänglighet på landsbygd 
jämfört med nollalternativet. För att mildra eller undvika försämrad 
tillgänglighet kan en åtgärd vara att hastighetssänkningar undviks i 
landsbygdslän där det finns få alternativ till bil. 

I mindre orter, där avstånden är förhållandevis korta, finns en stor 
potential för cykelresande om förutsättningar för trafiksäker cykling 
kan skapas genom utbyggd cykelinfrastruktur och s.k. bygdegator. En 
bygdegata skapas genom att en cykelbana avdelas på befintlig körbana 
som smalnas av för biltrafik och i stället utrustas med mötesfickor för 
biltrafiken. För längre resor på landsbygd är fungerande anslutningar 
med cykel till kollektivtrafikknutpunkter centralt för att underlätta 
kombinationsresor. 

 
43 Post- och telestyrelsen (2021), s. 10. 
44 Tillväxtverket (2018), s. 7. 
45 Trafikanalys (2014), s. 45. 
46 Winslott Hiselius, Lena m.fl. (2020), s. 37–39. 
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11.7.10 Konsekvenser för jämställdhet, jämlikhet och integration 

Utredningens förslag har potential att bidra till en mer jämställd och 
jämlik tillgänglighet när det gäller faktisk och möjlig rörlighet samt 
fysisk närhet. Trafik- och infrastrukturplanering i stort har under 
lång tid premierat bilen som huvudsakligt transportmedel. Detta har 
lett till att invånarnas rörlighet i första hand varit anpassad till bilen, 
och att kollektivtrafiken generellt sett varit åsidosatt.47 

När det gäller kön och jämställdhet i relation till användningen av 
transportsystemet och i transportplaneringen konstateras genom-
gående i tidigare studier att kvinnor och män, som grupper betraktade, 
har olika resvanor där män reser betydligt längre och särskilt med bil 
medan kvinnor i betydligt större uträckning utför olika ärenden på 
vägen. Kvinnor vistas i betydligt högre grad i trafiken som gående, 
medan män cyklar något mer och även längre sträckor. Ungefär sex 
av tio kollektivtrafikresenärer är kvinnor, men den totala genom-
snittliga reslängden med kollektivtrafik är densamma för män och 
kvinnor eftersom män reser längre sträckor.48 49 50 

Resvanorna är inte bara kopplade till olika tillgång till bil eller eko-
nomiska förutsättningar, utan det ligger också olika värderingar till 
grund för de val som människor gör. Kvinnor som grupp är mer posi-
tivt inställd till att resa hållbart, till att hålla hastighetsgränser och till 
olika transportåtgärder som förbättrar trafiksäkerhet och miljön lik-
som förhållandena för gående och cyklister, även på bekostnad av 
biltrafikens framkomlighet.51 52 Med de tydliga skillnader som finns 
mellan mäns och kvinnors perspektiv på hållbarhet är det en jämställd-
hetsfråga att inkludera hållbarhetsperspektiv på utformningen av trans-
portsystemet. Hållbarhetsperspektivet är en uttalad utgångspunkt för 
utredningens förslag och det går därmed att argumentera för att de i 
sig bidrar till ökad jämställdhet, oavsett vilka konkreta effekter på mäns 
och kvinnors resande som förväntas bli resultatet. 

Både svenska och internationella studier visar att överflyttning 
från bil till mer hållbara färdsätt bidrar till ökad ekonomisk jämlikhet 
mellan olika socioekonomiska grupper och stadsdelar, till följd av att 
minskat bilberoende innebär att tillgängligheten till viktiga målpunkter 

 
47 Se t.ex. Smidfelt Rosqvist, Lena (2020), s. 7, 16 och 25. 
48 Sammanfattas t.ex. i Trafikverket (2020f), s. 24–25. 
49 Kronsell, Annica m.fl. (2019), s. 13–15. 
50 Smidfelt Rosqvist, Lena (2020), s. 9–12. 
51 Se t.ex. Kronsell, Annica m.fl. (2016), s. 2. 
52 Sammanfattas t.ex. i Trafikverket (2020f), s. 24. 
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såsom arbete, skola och service blir ekonomiskt överkomlig för fler. 
Vissa studier pekar på att exempelvis utlandsfödda personer har sämre 
tillgång till bil och är mer beroende av kollektivtrafik.53 54 Människor 
boende i områden präglade av social utsatthet, med låga inkomster 
och bristande kunskap i svenska språket, har svårare att ta körkort, 
skaffa bil och flytta närmare jobb och skola. Det gör att en väl fun-
gerande kollektivtrafik blir en viktig resurs för en delaktighet och 
integrering i samhället. Boende i utsatta områden har oftare mål-
punkter utanför klassiska starka stråk och behov av att resa vid andra 
tidpunkter, vilket är en utmaning som kollektivtrafikplanering i sådana 
områden bör beakta.55 

Forskning visar också att grupper av människor med risk för ut-
satthet, där den socioekonomiska statusen är låg och andelen utrikes-
födda är hög, i större utsträckning än andra påverkas negativt av trans-
portinfrastrukturens baksidor exempelvis genom olycksrisker, buller, 
dålig luft, barriäreffekter, och bristande infrastruktur, samtidigt som 
de drar mindre nytta av förbättringar i tillgänglighet.56  

Sammantaget kan utredningens förslag antas leda till ett större 
fokus på alternativ till bilen, såsom satsningar på kollektiv-, gång- och 
cykeltrafik, vilket gynnar framför allt de grupper av människor som 
inte har lika stor tillgång till bil och inte heller värderar bil lika högt. 
Utredningens förslag kan därför antas leda till såväl ökad jämställd-
het som jämlikhet. Förslagen kan också förväntas få en positiv 
påverkan på möjligheten att nå de integrationspolitiska målen. 

11.7.11 Konsekvenser för brottslighet och brottsförebyggande 
arbete 

Utredningens förslag förväntas inte påverka brottsligheten eller det 
brottsförebyggande arbetet. 

 
53 Trafikanalys (2016), s. 7. 
54 Lewin, Catharina m.fl. (2006), s. 3. 
55 Mårtensson, Malin m.fl. (2021), s. 15. 
56 Wennberg, Hanna m.fl. (2018). s. 26 och 31. Wennberg, Hanna m.fl. (2019), s. 60–61. 
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11.7.12 Konsekvenser av val av tidpunkt för ikraftträdande 
och informationsbehov 

Tidpunkt för ikraftträdande 

Ändringarna bör genomföras vid samma tidpunkt 

Utredningens förslag till författningsändringar inom området trans-
porteffektivt samhälle är relativt omfattande och avser vitt skilda lagar 
och förordningar. Förslagen är inbördes beroende av varandra och har 
det gemensamma syftet att åstadkomma ett mer transporteffektivt 
samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar. 

Utredningens bedömning är att det är starkt fördelaktigt att ge-
nomföra utredningens alla förslag samtidigt som en helhet. Med tanke 
på behovet av att ändra inriktning på transportplaneringen så skynd-
samt som möjligt föreslår utredningen att författningsändringarna 
träder i kraft den 1 januari 2024. 

Ändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2024 

När det gäller lämplig tidpunkt för genomförandet av de aktuella 
författningsändringarna finns det anledning att ta hänsyn till att det 
kommer att krävas vissa förberedelser och informationsinsatser innan 
ändringarna träder i kraft. Det gäller särskilt förslagen om fyrstegs-
principen i miljöbedömningar och länsstyrelsens roll i den fysiska 
planeringen. De myndigheter som ska tillämpa de nya bestämmelserna 
behöver också tillräckligt med tid för förberedelser för att t.ex. se 
över rutiner och arbetssätt. 

Valet av tidpunkt för ikraftträdande behöver också beakta proces-
sen för transportplanering på nationell och regional nivå, vilken be-
skrivs i avsnitt 7.4. Inriktningsplaneringen utgör det första steget mot 
en ny nationell plan samt länsplaner och syftar till att ge ett underlag 
till regeringens infrastrukturproposition. Uppdrag om inriktnings-
underlag för den planeringsomgång som ska avslutas 2022 beslutade 
regeringen i juni 2020. Det uppdrag som initierar nästa planerings-
omgång förväntas beslutas av regeringen halvårsskiftet 2024. Utred-
ningens förslag bör träda i kraft före denna beslutstidpunkt så att 
förslagen får genomslag i planeringen. 
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Utredningen bedömer att genomförandet kan ske tidigast den 
1 januari 2024. Det bör ge regeringen och riksdagen tillräckligt med 
tid för remittering och behandling av förslagen. 

Särskilda övergångsbestämmelser behövs i några fall 

Författningsändringarna som berör den nationella planen för trans-
portinfrastruktur och länsplanerna för regional transportinfrastruktur 
bör inte omfatta pågående planer. Styrande bör vara om regeringen 
har fattat beslut om uppdrag till Trafikverket att ta fram ett nytt 
inriktningsunderlag för nästkommande nationell plan, vilket förväntas 
ske under 2024. 

Informationsbehov 

Utredningen bedömer att det bör genomföras en informationsinsats 
till länsstyrelser, kommuner och regioner med anledning av att ut-
redningens förslag om fyrstegsprincipen i miljöbedömningar för planer 
med betydande trafikflöden samt att länsstyrelsens roll kommer att 
beröra kommuner, regioner och länsstyrelser. Det kan därför finnas 
skäl för att regeringen genom lämplig myndighet genomför infor-
mationsinsatser för berörda aktörer i den fysiska planeringen. 

11.8 Förslagens genomförbarhet 

11.8.1 Genomslag för utredningens förslag 

I rättslig mening bedöms utredningens samtliga förslag vara genom-
förbara. En viktig relaterad aspekt är dock vilket genomslag förslagen 
kan förväntas få givet att deras effekt är beroende av hur olika aktörer 
förändrar sitt agerande med anledning av förslagen. Detta gäller i 
synnerhet myndigheter, regioner, kommuner, prövningsmyndigheter 
och tillsynsmyndigheter. 

Utredningens förslag om en transportplanering inriktad mot ett 
transporteffektivt samhälle innebär en kraftig kursändring och ett 
ifrågasättande av grundvalarna för dagens väl inarbetade planerings-
praktik. Det är därför sannolikt att förslagen kommer att ifrågasättas 
av vissa politiker och tjänstepersoner involverade i transportplaner-
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ingen på olika nivåer. Detta kan i sin tur leda till att genomslaget för 
förslagen varierar mellan olika organisationer och regioner beroende 
på vilken acceptans för den nya inriktningen som finns bland såväl 
politiker som tjänstepersoner. 

Transportplaneringen hänger nära samman med den kommunala 
planeringen och förslaget om att tidigare beslutade infrastrukturobjekt 
ska omprövas under vissa förutsättningar kan få betydande konse-
kvenser lokalt. Det är därför troligt att det kommer att finnas ett mot-
stånd både i den lokala opinionen och bland politiker och tjänste-
personer mot att riva upp tidigare fattade beslut. Här finns ett stort 
behov av att hitta nya former för dialog och samverkan mellan kom-
muner, regioner och Trafikverket för att identifiera gemensamma mål 
och paket av åtgärder för transportplaneringen. 

Genomslaget för utredningens förslag om att integrera fyrstegs-
principen i miljöbedömningar av planer med betydande trafikflöden 
är delvis beroende av att utredningens övriga förslag genomförs. Detta 
gäller i synnerhet förslaget om att nationell plan och länsplaner ska 
bidra till, och Trafikverket verka för, ett transporteffektivt samhälle 
vilket innebär tydligare ramar för transportplaneringen som helhet. 
Om dessutom utvidgade, förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med 
nolltillväxt av biltrafiken som ram i förlängningen skulle införas skulle 
detta också skapa ett tryck på större kommuner att vid all planering 
förhålla sig till frågan om hur stadsplaneringen påverkar biltrafiken. 
I ett sådant scenario skulle arbete med olika handlingsalternativ och 
analyser av hur de påverkar trafiken bli ett centralt underlagsmaterial 
för kommunerna i förhandlingarna. 

11.8.2 Acceptans för transportsektorns klimatomställning 

Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle kan bidra till större social 
acceptans för transportsektorns klimatomställning och göra omställ-
ningen mer hållbar. Att klimatomställningen uppfattas som hållbar 
och att den medför konsekvenser som anses vara acceptabla av be-
folkningen är avgörande för omställningens genomförbarhet. 

Trafikverket har i olika scenarier visat hur klimatmålet för trans-
portsektorn kan klaras.57 Ett scenario bygger på kraftig ökad använd-
ning av biodrivmedel i kombination med elektrifiering. I ett annat 

 
57 Trafikverket (2020e), s. 45. 
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scenario höjs drivmedsskatterna kraftigt för att minska behovet av 
biodrivmedel och i ett tredje scenario kombineras åtgärder för ett trans-
porteffektivt samhälle med biodrivmedel och elektrifiering (energi-
effektiva fordon). En studie58 av hållbarheten av de olika scenarierna 
av Norman och Johansson pekar på att scenariot med en kombination 
av biodrivmedel, elektrifiering och transporteffektivt samhälle är det 
som är mest socialt och ekologiskt hållbart. I ett sådant scenario bör 
enligt Norman och Johansson styrmedel för att minska biltrafiken i 
större utsträckning riktas mot stadstrafik i kombination med åtgär-
der som effektiviserar och förstärker alternativ till personbilsresor 
och lastbilstransporter. Att kraftigt öka användningen av biodriv-
medel kommer däremot leda till att de sannolikt inte kommer att vara 
miljömässigt hållbara på grund av negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden. 

Studien pekar också på att den sociala hållbarheten kan bli lidande 
när en ökad andel biodrivmedel till följd av reduktionsplikten riske-
rar att leda till högre drivmedelspriser. Att minska på trafiken genom 
höga skatter som håller nere behovet av biodrivmedel anser Norman 
och Johansson vara ekologiskt men inte socialt hållbart. 

Frågan om acceptans för klimatomställningen tas upp i en studie59 
från K2. En av slutsatserna är att kollektivtrafikens uppdrag i en om-
ställning inte bör vara att öka antalet kollektivtrafikresenärer utan 
att göra omställningen möjlig. När kostnaderna för biltrafiken ökar 
kan satsningar på kollektivtrafik ge legitimitet åt klimatåtgärder både 
i städer och på landsbygden. 

 

 
58 Norman, Thomas m.fl. (2021), s. 3. 
59 Winslott Hiselius, Lena (2021), s. 21–23. 
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12 Alternativa förslag som 
utredningen inte lägger 

I kapitel 4 redovisas bl.a. förslag utredningen inte lägger inom ramen 
för regeringens tilläggsdirektiv (dir. 2021:50) att utreda möjligheten 
att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och 
miljön genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat 
sätt. I detta kapitel beskrivs övriga alternativa förslag som har varit 
föremål för övervägande enligt utredningsdirektiven (dir. 2019:101) 
men som utredningen av olika anledningar inte lägger. Alternativ som 
skulle kunna utgöra varianter av de förslag som lämnas i betänkandet 
inom elnätsområdet redovisas i kapitel 10. 

12.1 Elnät 

12.1.1 En förenklad process för förstärkningar i befintlig 
sträckning 

Enligt Elektrifieringsstrategin1 åtgärd 23 avser regeringen bl.a. att ge 
Svenska kraftnät i uppdrag att analysera möjligheterna att genom höjda 
spänningsnivåer på specifika sträckor i befintligt transmissionsnät 
snabbare eller mer kostnadseffektivt öka kapaciteten i transmissions-
nätet. 

När gamla ledningar ändå ska byggas om övervägs det ofta att höja 
kapaciteten genom t.ex. en spänningshöjning eller att dimensionera 
ledningen så att den klarar en ökad överföring. Utredningen har där-
för övervägt om det vore lämpligt att införa en förenklad prövnings-
process om en ny ledning sambyggs med en befintlig. 

 
1 Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en 
historisk klimatomställning (elektrifieringsstrategin), bilaga till beslut II 4 vid regeringssamman-
träde, dnr I 2022/00299 m.fl., 3 februari 2022, s. 52. 
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Förstärkningar som kan ske i anslutning till befintligt nät innebär 
att ökad kapacitet kan uppnås med samma eller i vart fall mindre 
markanspråk än vad som blir fallet om en förstärkning byggs i en ny 
sträckning. Driftsäkerhetsskäl kan göra det olämpligt att sambygga 
vissa ledningar och hänsyn till omgivningen vid befintlig ledning kan 
många gånger hindra koncession eller andra dispenser och tillstånd 
som krävs för att förstärka ledningar i befintliga sträckningar. 

En ändring av en lednings spänningsnivå eller att sambygga led-
ningen med ytterligare en ledning kräver att den befintliga konces-
sionen ändras eller att en ny koncession ges. Inför en sådan prövning 
görs en bedömning om ändringen ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Utredningen har analyserat om det finns EU-rättsligt utrymme att 
tillämpa en förenklad process för vissa typer av förnyelser eller förstärk-
ningar av elnät. Såväl en sambyggnad som oftast en spänningshöjning 
förutsätter fysiska åtgärder i form av ombyggnation av ledningen. 
Utredningen har därför kommit fram till att, utöver de förenklade 
processer som redan finns t.ex. i form av ändring av en koncession, är 
det EU-rättsliga utrymmet för att införa lättnader i kraven på bedöm-
ning av betydande miljöpåverkan respektive specifik miljöbedömning 
mycket begränsat. Utredningen lämnar därför inga förslag som särskilt 
syftar till att förenkla processen vid förstärkningar av befintligt nät. 

Förändringar av en lednings överföringskapacitet inom ramen för 
angiven spänning kan många gånger genomföras inom ramen för en 
äldre befintlig koncession. För nyare koncessioner behöver det beak-
tas om det allmänna villkoret eller andra villkor hindrar förändringen. 
I sådana fall kan processen för att ändra villkor aktualiseras, något 
som enligt gällande rätt inte utlöser en specifik miljöbedömning. 

12.1.2 Förnyad bedömning om behov av prövning i sak 
av vissa äldre förlängningsärenden 

År 2013 infördes ändringar i ellagen (1997:857) i syfte att prövningen 
av koncessioner skulle bli enklare och mindre resurskrävande.2 Änd-
ringarna innebar bl.a. att mark- och miljödomstolarna tog över pröv-
ningen av överklaganden av vissa ärenden från regeringen och allmän 
förvaltningsdomstol samt att nätkoncessioner som regel ska gälla tills 

 
2 SFS 2013:207, prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, s. 1. 
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vidare i stället för att vara tidsbegränsade. Samtidigt infördes utökade 
möjligheter till omprövning av en koncession t.ex. om marken där 
en ledning med linjekoncession har dragits behöver användas till ett 
mer angeläget ändamål eller för att skydda andra viktiga intressen.3 

I övergångsbestämmelserna till lagen (2013:207) om ändring av 
ellagen föreskrivs att tidsbegränsningen av giltighetstiden upphävs för 
de linjekoncessioner som redan hade meddelats vid ikraftträdandet 
av ändringarna i ellagen den 1 juni 2013 och att de i stället gäller tills 
vidare. En nätkoncession för linje ska dock fortsatt anses gälla för 
viss tid om den senast bestämda giltighetstiden för en linjekoncession 
är kortare än 25 år eller nätkoncessionshavaren före ikraftträdandet 
har ansökt om att giltighetstiden ska förlängas med en kortare tid än 
40 år. 

Om nätföretaget före ikraftträdandet hade lämnat in en ansökan 
om förlängning av giltighetstiden för en nätkoncession för linje med 
40 år ska den enligt punkt 5 i övergångsbestämmelserna prövas i sak, 
om nätkoncessionshavaren begärde det före utgången av november 
2013. 

I januari 2022 hade Energimarknadsinspektionen 2304 ärenden 
om förlängning av linjekoncession. Det har dock inte varit möjligt att 
utreda hur stort antal av dessa som utgör ärenden i vilka nätföretaget 
begärt en sådan prövning i sak. I förarbetena5 till ändringarna om att 
nätkoncessioner ska gälla tills vidare konstaterades att förlängnings-
ärenden medför en väsentlig administrativ arbetsbörda för nätkonces-
sionshavaren och en stor arbetsbelastning för de remissinstanser som 
företräder det allmännas intressen. Förslaget ansågs på sikt medföra 
en minskad arbetslastning hos Energimarknadsinspektionen. 

Utredningen bedömer att dessa ärenden kommer fortsätta medföra 
en väsentlig arbetsbelastning för Energimarknadsinspektionen, nät-
företagen och remissmyndigheter under de närmaste åren. Tillgången 
till resurser kan komma att påverka ledtider för koncessionsärenden 
och resurser kommer troligen att behöva omprioriteras. Utredningen 
har därför utrett om det finns skäl att möjliggöra en förnyad bedöm-
ning av om ansökningar om förlängning som skickades in före den 
1 juni 2013 ska prövas i sak. Enligt uppgift från Energimarknads-
inspektionen leder dock ökad resurstillsättning och prioritering av äldre 

 
3 Prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, s. 53 f. 
4 E-post från Energimarknadsinspektionen, 19 januari 2022. 
5 Prop. 2012/13:70, s. 49 och 78. 
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förlängningsärenden till att majoriteten av dessa ärenden kommer 
att vara avgjorda innan en möjlighet till förnyad bedömning skulle 
träda i kraft. Utredningen bedömer därför att det inte är motiverat att 
lägga ett förslag som möjliggör en förnyad bedömning om prövning. 

12.2 Transporteffektivt samhälle 

12.2.1 Tillståndskrav för större parkeringsanläggningar 

Det går att föreskriva villkor för transporter till och från tillstånds-
pliktiga verksamheter om de är att betrakta som s.k. följdföretag en-
ligt 16 kap. 7 § miljöbalken. När det gäller verksamheter som varken 
är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken trots 
att transporter till och från verksamheterna kan ha lika stor eller till 
och med större omgivningspåverkan i form av bl.a. växthusgasutsläpp 
än följdföretag till tillståndspliktiga verksamheter, går det dock inte att 
föreskriva villkor för transporter till och från dessa verksamheter 
även om de genererar lika många eller fler transporter än de tillstånds-
pliktiga. Som exempel kan nämnas köpcentrum och stora parkerings-
anläggningar. 

De krav som kan ställas på dessa verksamheter är därmed mindre 
ingripande än de som kan ställas på transporter till och från tillstånds-
pliktiga verksamheter trots att de som faller utanför miljöbalkens pröv-
ningsordning kan ha lika stor eller till och med större miljö- och klimat-
påverkan. För att bidra till ett transporteffektivt samhälle och få en 
likartad prövning av alla verksamheter utifrån omgivningspåverkan 
och inte vilken huvudverksamhet påverkan härrör från, har utred-
ningen därför utrett möjligheten att göra större parkeringsanlägg-
ningar tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Om genomförandet av en detaljplan för t.ex. köpcentrum och par-
keringsanläggningar kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
ska en miljökonsekvensbeskrivning göras enligt 4 kap. 33 och 34 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Av förarbetena6 framgår att 
köpcentrum och parkeringsanläggningar ska vara av den storleken 
att de kan förväntas medföra en betydande påverkan på miljön, bl.a. 
på grund av den folk- och trafiktillströmning som dessa anläggningar 
ger upphov till. I 2 kap. 4 b § plan- och byggförordningen (2011:338) 

 
6 Prop. 2004/05:59, Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m., s. 28. Se även redak-
tionella ändringar i prop. 2020/21:17, Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. 
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framgår dock att bl.a. köpcentrum och parkeringsanläggningar inte 
medför en betydande miljöpåverkan förutom i vissa fall.7 Kommu-
nen får enligt 4 kap. 13 § PBL bestämma i en detaljplan de krav som 
behövs i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och loss-
ning, placeringen och utformningen av parkeringsplatser samt att 
viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering. Enligt 
8 kap. 9 § första stycket 4 PBL ska en obebyggd tomt som ska be-
byggas ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Det ska 
i skälig utsträckning finnas lämpligt utrymme för parkering, lastning 
och lossning av fordon på tomten eller i närheten av den. 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § miljöbalken all 
användning av fast egendom eller fasta anläggningar som innebär ut-
släpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Av förarbetena8 framgår att även utsläpp av koldi-
oxid som leder till växthuseffekt omfattas. Samtliga typer av utsläpp 
eller annan påverkan från fasta föroreningskällor faller in under be-
greppet miljöfarlig verksamhet men även utsläpp från rörliga föroren-
ingskällor kan omfattas under förutsättning att de på något sätt är 
knutna till den fasta föroreningskällan.9 Att avgöra om en verksamhet 
är miljöfarlig enligt 1 § är dock inte lika viktigt som under miljö-
skyddslagens (1969:387) tid eftersom miljöbalken gäller för både verk-
samheter och åtgärder som påverkar miljön.10 Tillsynsmyndigheten 
får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken ska följas. 
För en miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt miljö-
balken kan tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken även 
förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd hos länsstyr-
elsen11 om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller 
andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön. Ett 
sådant föreläggande kan enligt förarbetena12 gälla såväl planerade som 
pågående verksamheter och kan användas när tillsynsmyndigheten 
anser att det inte är tillräckligt att förelägga verksamhetsutövaren att 

 
7 Förordningsmotiv Fm 2021:3. 
8 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 108. 
9 Bengtsson, Bertil m.fl. (2022), kommentaren till 9 kap. 1 § under rubriken Miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. 
10 Bengtsson, Bertil m.fl. (2022), kommentaren till 9 kap. 1 § under rubriken Miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. 
11 7 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
12 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 113. 



Alternativa förslag som utredningen inte lägger SOU 2022:21 

622 

i enlighet med hänsynsreglerna vidta vissa åtgärder, utan gör bedöm-
ningen att hela verksamheten bör prövas och regleras i en tillstånds-
prövning. 

Tillsynsmyndigheterna kan alltså fånga upp och göra en samlad 
prövning av verksamheter som inte omfattas av miljöprövningsförord-
ningen eller förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd men som ändå anses medföra betydande miljöpåverkan. 
En förutsättning för att tillsynsmyndigheten ska kunna förelägga en 
verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd är att det behöver göras 
en samlad bedömning av de olägenheter som hela verksamheten ger 
upphov till och inte enbart en bedömning av transporterna till och 
från verksamheten.13 

Eftersom t.ex. köpcentrum i sig normalt sett inte orsakar så be-
tydande föroreningar eller så betydande olägenheter för människors 
hälsa och miljön att deras omgivningspåverkan når upp till tillstånds-
kravet, saknas det förutsättningar att förelägga en verksamhetsutövare 
av dessa verksamheter att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. 
Det som däremot är gemensamt för dessa verksamheter är att de ofta 
omgärdas av större parkeringsanläggningar. Transporterna till och 
från verksamheterna sker huvudsakligen till parkeringsanläggningarna 
och det är dessa verksamheter som orsakar samma typ av miljö- och 
klimatpåverkan som följdverksamheter till tillståndspliktiga verksam-
heter. Genom att göra större parkeringsanläggningar tillståndspliktiga 
skulle villkor med i huvudsak samma innehåll som transportvillkor 
kunna föreskrivas för parkeringsanläggningar. 

Reglering och tillståndskrav för trafik- och parkeringsanläggningar 
för handels- och arbetsplatser förkommer i andra länder. Ett exem-
pel är Sihlcity, ett inköps-, fritids och kontorscentrum i utkanten av 
Zürich i Schweiz med god tillgång till kollektivtrafik. Området har 
24 000 besökare per dag och rymmer 2 300 arbetsplatser.14 Inför bygg-
lovet togs ett trafikkoncept fram med mål för resandefördelningen 
på 50 procent kollektivtrafik, 40 procent bil och 10 procent cykel och 
gång, vilket är en markant lägre bilandel jämfört med andra motsva-
rande handelsområden. Dessutom beslutades det om ett bindande 
tak för dagliga bilresor på högst 8 800 bilresor per dag och högst 800 

 
13 Se MÖD 2004:25 där en kommunal nämnd hade förelagt om tillståndsplikt för tågtrans-
porter av flygbränsle på vissa tågsträckor. Föreläggandet upphävdes eftersom det inte hade gjorts 
en samlad bedömning av de olägenheter som järnvägen gav upphov till och den avgränsning 
som nämnden hade gjort i föreläggandet därför inte var lämplig från prövningssynpunkt. 
14 Roth, Anders m.fl. (2018), s. 53. 
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per timme. Vid överskridande av taket utgår höga böter och kan även 
innebära andra sanktioner som ett minskat antal parkeringsplatser. 
Resultatet har blivit få parkeringsplatser i jämförelse med andra 
handelsplatser och en fördelning där endast 30 procent av resorna 
utförs med bil. Avgiftsbelagda parkeringsplatser med progressiv taxa, 
förbättrad kollektivtrafik och mycket prisvärd hemleverans är exem-
pel på åtgärder som till huvudsak utförs och bekostas av exploatören.15 

En förutsättning för att göra parkeringsanläggningar tillståndsplik-
tiga är att det måste finnas en verksamhetsutövare som kan vidta åtgär-
der mot störningar och olägenheter. Miljöbalken innehåller ingen de-
finition av begreppet verksamhetsutövare utan definitionen har gjorts 
i rättspraxis som den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna 
att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter.16 För större parker-
ingsanläggningar är verksamhetsutövaren i praktiken en fastighetsägare 
som förfogar över marken eller den avtalspart som fastighetsägaren 
gett tillstånd till att bedriva verksamhet, dvs. förvalta och sköta parker-
ingsanläggningen, genom t.ex. att reglera tidsvillkor och kostnad för 
att parkera. 

Utredningen konstaterar att det kan finnas tillämpningsproblem 
med att göra parkeringsanläggningar tillståndspliktiga enligt miljö-
balken. Det är t.ex. svårt att definiera en parkeringsanläggning i sig 
som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken eftersom 
det är parkeringsanläggningens följdföretag som medför risk för be-
tydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för männi-
skors hälsa eller miljön. Frågan om vem som ska anses vara verksam-
hetsutövare kan innebära gränsdragningsproblem, t.ex. i vissa fall när 
större parkeringsanläggningar består av mindre parkeringsanläggningar 
med flera verksamhetsutövare. I de flesta fall skulle detta dock inte 
utgöra något problem, dels beroende på att större parkeringsanlägg-
ningar ofta är lätta att identifiera både visuellt och juridiskt i form av 
beskrivningar i detaljplaner, dels beroende på att ett tillståndskrav kan 
förenas med en övergångsbestämmelse som medger att befintliga 

 
15 Roth, Anders m.fl. (2018), s. 55. 
16 Se MÖD 2005:64 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 12 november 2019 i mål 
nr M 7471-19. Se även Mark- och miljööverdomstolens dom den 20 juni 2019 i mål nr M 11839-18 
där motortrafik och parkering på en privatägd sandstrand har ansetts som miljöfarlig verksam-
het. I målet bedömdes kommunen vara verksamhetsutövare eftersom den hade underlättat och 
främjat enskilda bilisters möjlighet till parkering genom att underhålla nedfarter till stranden, 
sätta upp skyltar för parkering, anvisa parkering till delar av stranden och informera om par-
keringen via sin hemsida. Jfr även MÖD 2007:28 där utövande av golfspel i anslutning till gång- 
och cykelväg ansågs vara miljöfarlig verksamhet. 
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parkeringsanläggningar som blir tillståndspliktiga ska tillståndsprövas 
och en ansökan lämnas in senast en viss tidpunkt efter ikraftträdandet. 
På så vis får fastighetsägaren som ursprunglig verksamhetsutövare en 
möjlighet att tydliggöra sin roll för en viss parkeringsanläggning. Vad 
gäller möjligheten att ställa rättssäkra och ändamålsenliga villkor i en 
tillståndsprövning finns det goda erfarenheter, metodik och krav ge-
nom arbetet med gröna transportplaner som använts i Sverige i knappt 
20 år som skulle vara mycket användbara.17 Att göra större parkerings-
platser tillståndspliktiga skulle vidare ha stora likheter med utredning-
ens förslag om transportvillkor (se avsnitt 8.3). För t.ex. flygplatser 
kommer tillståndsgivning och krav att behöva fokusera på resandet 
till och från flygplatsen och hur parkeringen hanteras. 

Dock hanteras övriga frågor om trafikplanering i PBL vilket gör 
att det finns risk för att prövningen enligt PBL och miljöbalken kan 
leda till olika resultat. Eftersom fördjupade analyser behöver göras 
vilket utredningen av resursskäl inte kunnat utföra, läggs endast för-
slag om miljöbedömningar av planer i avsnitt 8.5. Utredningen vill 
dock inte utesluta att tillståndskrav för större parkeringsanläggningar 
kan behöva införas på sikt för att adressera den klimatpåverkan som 
befintliga sådana anläggningar medför. 

12.2.2 Ny ingripandegrund för länsstyrelsen 

Utredningen har övervägt en särskild ingripandegrund i 11 kap. 10 § 
PBL för länsstyrelserna att bevaka och utöva tillsyn över detaljplaner 
som inte bidrar till ett transporteffektivt samhälle. En sådan ingri-
pandegrund skulle innebära att länsstyrelserna i sitt rådgivningsansvar 
under samråds- och granskningsförfarandet även skulle bevaka i vilken 
utsträckning en detaljplan t.ex. bidrog till att öka tillgången till service 
och andra verksamheter på gång- och cykelavstånd från ett planerat 
bostadsområde och på så sätt minskade bilberoendet. Utredningen 
gör dock bedömningen att en sådan ingripandegrund skulle innebära 
tillämpningsproblem som kan påverka förutsägbarheten i den fysiska 
planeringen negativt. 

 
17 Larsson, Mats-Ola (2019), s. 10. 
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12.2.3 Ny lagstiftning för parkering 

Utredningens direktiv anger uttryckligen att det inte ingår i uppdraget 
att lämna författningsförslag på skatteområdet. Utredningen har därför 
inte utarbetat något sådant förslag men konstaterar att åtgärder på 
skatteområdet sannolikt är betydelsefulla för att uppnå ett transport-
effektivt samhälle och klimatmålen. Detta motiverar enligt utredningen 
att regeringen bör arbeta vidare med att utveckla åtgärder på skatte-
området som kan bidra till ett transporteffektivt samhälle och klimat-
målen på annat sätt. 

Ny skatt som ersätter lagen (1957:259) om rätt för kommun 
att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. 
samt planeringsinstrument för parkeringsinfrastruktur 

Tillgång och prissättning på parkering har en tydlig påverkan på både 
bilinnehav och bilanvändning i tätorter. Gång, cykel och kollektiv-
trafik är i tätorten ofta tillgängliga alternativ till den egna bilen och 
resvalet styrs till stor del av vad som upplevs som enklast och rimli-
gast prismässigt. Om enkel och billig parkering finns nära bostaden, 
arbetsplatsen och vid andra resmål som köpcentrum och idrotts- och 
upplevelseanläggningar kommer gång, cykel och kollektivtrafik utgöra 
mindre attraktiva alternativ. En aktiv och progressiv parkeringspolitik 
är därför en viktig del i kommuners arbete för att kunna realisera den 
potential till ett mer transporteffektivt samhälle som finns i städer 
och beskrivs av utredningen, t.ex. i avsnitt 8.1. 

I en rapport från IVL Svenska miljöinstitutet18 konstateras att det 
behövs lagändringar för att ge kommuner bättre stöd i styrning av 
gatuparkeringen för att gynna en hållbar mobilitet i tätorter för spe-
ciellt två områden: dels behövs en effektivare avgiftssättning som ges 
möjlighet att vara tydligt miljöstyrande genom en ny lag som ersätter 
lagen om rätt för kommuner att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats, m.m. (avgiftslagen), dels behövs processer där områdes-
övergripande parkeringsregler lättare kan genomföras genom ett nytt 
planeringsinstrument för parkeringsinfrastruktur. 

Enligt IVL bör det övergripande syftet med en ny lag som ersätter 
avgiftslagen vara att reglera trafikförhållanden i kommunen, efter-
som ett vidare syfte skulle gå utöver vad grundlagen medger. Den 

 
18 Romson, Åsa (2022b), s. 4. 
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nya lagen skulle enligt IVL behöva klargöra att prissättningen kan 
påverka omsättningen på parkeringsplatserna för att öka tillgänglig-
heten vid platsen och att motverka överflyttning av fordon från tomt-
marksparkering. Lagen bör enligt IVL även tydliggöra att prissättning 
på parkering kan och får stödja kommunens arbete med att öka an-
delen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt vid behov minska både 
bilinnehav och biltrafikarbete. 

Ett nytt kommunalt planeringsinstrument ska enligt rapporten19 
kunna ha som syfte att: 

• Konkretisera den övergripande parkeringsinriktningen eller poli-
cyn och ta ett samlat grepp kring analys, diskussion och åtgärder. 

• Underlätta medborgardialog. 

• Ta hänsyn till både tomtmarksparkering och gatuparkering. 

• Underlätta system för parkeringsköp och i förlängningen kanske 
skapa lokala parkeringsmarknader som skulle balansera tillgång 
mot efterfrågan. 

En ny lag som ger kommuner rätt att besluta om skatt för att reglera 
lokala trafikförhållanden skulle vara en komplex lag. Den skulle be-
höva arbetas fram i en statlig utredning med förutsättningar att under-
bygga sitt förslag med avseende på grundlag, skatterätt, kommunal-
rätt och kunskap om trafikregleringar. En ny lag skulle dessutom 
behöva vara väl förankrad hos kommunerna. Detsamma skulle gälla 
för ett nytt planeringsinstrument för parkeringsinfrastruktur. 

Parkeringsskatt på privata parkeringsplatser 

I avsnitt 8.4.2 diskuteras ökade möjligheter till finansiering och mot-
prestationer för utökade stadsmiljöavtal. En sådan möjlighet kan vara 
införandet av en skatt på privata parkeringsplatser som både skulle 
kunna ge en tydligt styrande effekt på biltrafiken och samtidigt ge 
intäkter som skulle kunna användas till finansiering av t.ex. sats-
ningar på kollektivtrafik. En sådan ny parkeringsskatt skulle därmed 
kunna få samma funktion som bompengen har i de norska Byväxt-
avtalen. 

 
19 Romson, Åsa (2022b), s. 19. 
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Internationella erfarenheter, svenska kommuners inställning och 
juridiska möjligheter har studerats i ett forskningsprojekt.20 Resul-
tatet visar att en parkeringsskatt på privata parkeringar i dag används 
i Storbritannien och Australien med goda resultat från bl.a. 
Nottingham och Perth. En majoritet av tillfrågade tjänstepersoner och 
politiker i svenska kommuner anser att frågan är tillräckligt intres-
sant för att utredas eller är positiva till förslaget. En majoritet av de 
tillfrågade kommunrepresentanterna anser också att det skulle vara 
ett intressant alternativ om en parkeringsskatt skulle ingå som en del 
i ett stadsmiljöavtal med statlig medfinansiering till t.ex. investeringar 
i kollektivtrafik. Tre möjliga lagmodeller har identifierats. En av dessa 
är i form av en statlig skatt på vissa parkeringsupplåtelser med inslag 
av kommunalt medbestämmande liknande den ordning som finns 
för trängselskatterna.21 

12.2.4 Sänkta hastighetsgränser 

Den direkta klimatpotentialen av sänkta hastigheter är stor. Både i 
form av bättre efterlevnad av gällande hastighetsgränser och för sänkta 
hastighetsgränser. Potentialen kan också realiseras relativt snabbt och 
med begränsade insatser. Sänkta hastighetsgränser har beräknats kunna 
minska vägtrafikens utsläpp av koldioxid med tre procent22 23. En del 
av utsläppsminskningen beror på direkt minskade utsläpp från for-
donstrafiken vid lägre hastigheter medan andra effekter är kopplade 
till att biltrafiken minskar sin relativa attraktivitet i förhållande till 
andra transportslag. Att använda hastighetsgränser som styrmedel 
medger också en differentiering så att trafikanter som har sämre alter-
nativ till bilen i exempelvis glesbygd kan få ha högre hastighetsgränser. 

Med en skyltad hastighet på 90 km/h eller högre är bedömningen 
att bränsleförbrukningen för personbilar alltid är högre, än med lägre 
hastigheter som 70 eller 80 km/h24. Trafikverket har, som en tänkbar 
klimatåtgärd, också tagit fram ett beräkningsfall baserat på en gene-
rell sänkning av hastighetsgränser med 10 km/h för alla vägar med 
lägst 70 km/h utom i glesbygdslän. 

 
20 Romson, Åsa m.fl. (2022a). 
21 Romson, Åsa m.fl. (2022a). 
22 Trafikverket (2016). 
23 Åström, Stefan (2019). 
24 www.hbefa.net/e/index.html. 
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I städer kan hastighetsgränser behöva sänkas av klimatskäl och 
30 km/h kan vara en lämplig hastighetsgräns i många stadsområden. 
Att införa en låghastighetsmiljö med 30 km/h som bas främjar gång, 
cykling och stadsutveckling. Biltrafik som framförs i lägre hastigheter 
tar mindre vägyta i anspråk och då kan befintliga gaturum utnyttjas 
effektivare. Vid hastigheter lägre än 30 km/h för biltrafiken förbättras 
också den relativa attraktionskraften att gå, cykla och åka kollektivt 
jämfört med bilen25. 

Hastighetsgränserna sätts i dag enligt Trafikverket utifrån ett trafik-
säkerhetsfokus samtidigt som långa restider ska minimeras26. Trafik-
verket anpassar hastighetsgränserna till vägarnas standard inom stat-
ligt vägnät genom höjningar till 100 km/tim och sänkningar till 
80 km/h. Många kommuner inför samtidigt jämna hastighetsgränser, 
främst 40 och 60 km/h. Detta kan vara en följd av en längre tids dis-
kussion om ny bashastighet och att Trafikanalys har föreslagit att en 
ny bashastighet om 40 km/tim ska införas i tätort27. I dag är bashas-
tigheten 50 km/h i tätort och 70 km/h utanför tätbebyggt område. 
Trafikverket anger som skäl till sina prioriteringar att de följer reger-
ingens skrivningar i direktiv för åtgärdsplanering, budgetpropositio-
nen från 2016 samt generella skrivningar enligt verkets instruktion. 

Sänkta hastigheter har stor potential att minska växthusgasutsläp-
pen. Utredningen konstaterar dock att frågekomplexet om sänkta 
hastigheter inte primärt är av rättslig natur och att frågorna till stora 
delar inte omfattas av utredningens uppdrag. Utredningen har därför 
inte tagit fram något förslag inom området men menar att det kan 
finnas skäl för regeringen att undersöka förutsättningarna för: 

• En generell sänkning av hastighetsgränser med 10–20 km/h för 
alla vägar med lägst 80 km/h utom i glesbygdslän där det finns få 
alternativ till bil. 

• En ny bashastighet om 30 km/h i städer. 

• Översyn av Trafikverkets instruktion och tillämpliga förordningar 
med syfte att tydliggöra att klimateffekter ska vara en viktig ut-
gångspunkt i arbetet med att justera hastighetsgränser. 

 
25 Wennberg, Hanna m.fl. (2017). 
26 Trafikverket (2016b). 
27 www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser. 
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• Ökade möjligheter till hastighetsövervakning, där en väg är att pröva 
om tidigare bedömning av fotografering av förare vid två tillfällen 
vid s.k. sträck-ATK står sig. Som alternativ kan en utredning också 
överväga de förslag som togs fram i utredningen från 2005 kring 
ägaransvar28. 

12.2.5 Markåtkomst för cykelvägar 

Markåtkomst har ansetts kunna utgöra ett hinder för tillkomsten av 
kommunala cykelvägar. Trafikverket har i en rapport funnit att mark-
åtkomsten har lösts genom att kommunen tar fram en detaljplan för 
att få åtkomst till mark för att anlägga cykelvägar.29 Utredningen 
bedömer att det finns lagstiftning som möjliggör för kommuner att 
få åtkomst till mark för att anlägga cykelvägar. Det är därför en fråga 
om rättstillämpning som kan lösas på andra sätt än genom förändrad 
lagstiftning. 

12.2.6 Laddinfrastruktur i samfälligheter 

Farhågor har framkommit om att den förväntade utbyggnaden av ladd-
infrastruktur för personbilar kan försvåras i samfälligheter på grund av 
att lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (samfällighets-
lagen) är otydlig och att denna otydlighet kan hindra den förväntade 
utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elfordon inom befint-
liga parkeringsplatser som är samfällda för de fastigheter som deltar 
i en gemensamhetsanläggning och som förvaltas av en samfällighets-
förening. Detta har bl.a. uppmärksammats av Utfasningsutredningen 
(M 2019:04).30 

Energimyndigheten har i ett uppdrag redovisat vilka hinder det 
finns för att ladda bilen för boende i samfälligheter. Inom uppdraget 
har Lantmäteriet bedömt att det går att komma till rätta med vissa 
av de hinder som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden 
och förrättningskostnaderna utan några ändringar i relevant lagstift-
ning. Utredningen konstaterar dock att frågan om att ändra lagstift-
ningen så att samfällighetsföreningar själva tillåts besluta om instal-

 
28 SOU 2005:86, Ägaransvar vid trafikbrott. 
29 Trafikverket (2021d). 
30 SOU 2021:48, I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
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lation av laddinfrastruktur när det saknas stöd för detta i tidigare 
anläggningsbeslut inte tidigare har utretts. En ändring av regelverket 
rörande samfällighetsföreningar och anläggningsbeslut skulle inne-
bära omfattande och komplexa analyser av fastighetsrättslig karak-
tär. Det är utredningens uppfattning att sådana analyser bör utredas 
av relevant kompetens. Utredningen lämnar därför inte något förslag 
avseende underlättandet av utbyggnaden av laddinfrastruktur i sam-
fälligheter. 

12.2.7 Cykelväg som allmän väg 

En ökad användning av cykel som transportmedel kan bidra till mins-
kade utsläpp av växthusgaser. En möjlighet till att stimulera använd-
ningen av cykel som transportmedel framför bilen är att anlägga fri-
stående cykelvägar som allmän väg. 

Väglagen (1971:948) innehåller bl.a. regler om anläggande av all-
män väg. Enligt 1 § avses med allmän väg sådan väg som är upplåten för 
allmän samfärdsel. Med allmän samfärdsel avses i första hand motor-
trafik, medan vägar avsedda för visst eller vissa specifika färdsätt i 
allmänhet faller utanför begreppet allmän väg.31 En utmed väg anord-
nad gång- och cykelbana anses höra till den allmänna vägen om den 
är anlagd på ett visst avstånd från vägbanan och har ett s.k. funktio-
nellt samband med allmän väg.32 

Om det funktionella sambandet saknas för cykelbanan är kravet på 
allmän samfärdsel inte uppfyllt varför en cykelväg inte kan anläggas som 
en allmän och fristående väg. För att möjliggöra att cykelvägar anläggs 
som allmän väg har utredningen övervägt en ändring i 10 § väglagen 
som medger att cykelvägar anläggs som allmän väg. Under utred-
ningens arbete har det emellertid framkommit att frågan om cykel-
vägar som allmänna vägar redan är föremål för beredning inom Infra-
strukturdepartementet i och med tillkännagivandet i Trafikutskottets 
betänkande 2020/21:TU3. 

 

 
31 SOU 1968:17, Allmänna vägar, s. 194. 
32 Prop. 1971:123, Förslag till väglag, s. 148. 
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13 Författningskommentar 

13.1 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken 

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 

Val av plats 

6 § 

Första stycket i paragrafen delas upp i två punkter. Den andra punkten, 
som är ny, innebär att en plats ska väljas som är lämplig med hänsyn 
till att ändamålet med verksamheten eller åtgärden även ska kunna 
uppnås med minsta klimatpåverkan eller största bidrag till att mini-
mera klimatförändringar. 

Utgångspunkten är att all påverkan på klimatet är negativ. Begrep-
pet klimatpåverkan avser utsläpp av växthusgaser och därpå följande 
skadliga effekter. Med minsta klimatpåverkan avses i fråga om val av 
plats den eller de platser där verksamheten eller åtgärden har minst 
utsläpp av växthusgaser. Med största bidrag till att minimera klimat-
förändringar avses i fråga om val av plats den eller de platser där bidra-
get från verksamheter och åtgärder som är viktiga för klimatomställ-
ningen tas till vara bäst och därmed kan utgöra förutsättningar för 
att uppfylla miljöbalkens mål i 1 kap. 1 §. Verksamheter och åtgärder 
som är viktiga för klimatomställningen är sådana verksamheter och 
åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till att klimatförändringar 
kan minimeras. 

Om en plats bedöms som den mest lämpliga ur klimatsynpunkt 
samtidigt som den är sämre ur miljö- och hälsosynpunkt, har tillstånds-
myndigheten att göra en sammanvägd bedömning. Beroende på om-
ständigheterna i det enskilda fallet kan klimatperspektivet väga tyngst 
i vissa fall och miljö- och hälsointresset i andra fall. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
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7 kap. Skydd av områden 

Biotopskyddsområde 

11 a § 

Första stycket i paragrafen delas upp i två punkter. Den andra punkten, 
som är ny, innebär ett undantag från förbuden i 11 § andra stycket 
mot att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön inom generella biotopskyddsområden som följer av 11 § 
första stycket 1 för byggande och underhåll av en starkströmsledning 
enligt en nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857). 

Syftet med det nya undantaget är att underlätta både en snabbare 
utbyggnad av elnät och underhåll av befintligt nät genom att dispens 
inte behöver sökas. Undantaget omfattar endast åtgärder som ryms 
inom koncessionen och inte t.ex. följdföretag som vägar och upplag 
som inte har prövats i koncessionen. Undantaget påverkar inte möjlig-
heten att föreskriva villkor i koncessionen till skydd för naturmiljön. 
Det påverkar inte heller kraven på dispens från andra förbud såsom 
artskyddet eller tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela före-
lägganden och förbud med stöd av 26 kap. 9 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.6. 

Strandskyddsområde 

16 § 

Det förs in en ny fjärde punkt i paragrafen som skapar ett undantag 
från förbuden i 15 § mot åtgärder inom strandskyddsområden för 
byggande och underhåll av en starkströmsledning enligt en nätkon-
cession för linje enligt ellagen. 

Syftet med undantaget är att underlätta både en snabbare utbygg-
nad av elnät och underhåll av befintligt nät genom att dispens inte 
behöver sökas. Undantaget omfattar endast åtgärder som ryms inom 
koncessionen och inte t.ex. följdföretag som vägar och upplag som 
inte har prövats i koncessionen. Undantaget påverkar inte möjlig-
heten att föreskriva villkor i koncessionen till skydd för naturmiljön. 
Det påverkar inte heller kraven på dispens från andra förbud såsom 
artskyddet eller tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela före-
lägganden och förbud med stöd av 26 kap. 9 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.6. 
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19 kap. Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning 

Särskilt om prövningen av miljöfarlig verksamhet 

5 § 

Paragrafen ändras som en följd av den föreslagna ändringen i 22 kap. 
25 § som även ska tillämpas vid länsstyrelsernas och kommunernas 
prövning av miljöfarlig verksamhet. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.3. 

22 kap. Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna 
i ansökningsmål 

25 § 

Det läggs till en ny punkt i paragrafen som anger att en dom som 
innebär att tillstånd ges till en verksamhet i förekommande fall ska 
innehålla bestämmelser om de villkor som behövs för att minska miljö- 
och klimatpåverkan från sådana transporter som utgör följdföretag 
enligt 16 kap. 7 §. 

Bestämmelsen i 16 kap. 7 § reglerar bara vad som ska beaktas vid till-
ståndsprövningen, inte i vilka avseenden man får föreskriva villkor. 
För att förtydliga vad som redan gäller enligt praxis anges i bestämmel-
sen att sådana villkor alltid ska övervägas och föreskrivas i förekom-
mande fall. 

Exempel på villkor kan vara att tillgängliggöra möjligheter att ladda 
elfordon, att verka för att transporter till och från en verksamhet görs 
på ett miljöanpassat sätt, att gods transporteras i så hög grad som möj-
ligt på järnväg eller fartyg eller att föreskriva om handlingsplaner, t.ex. 
att ställa upp mål att andelen trafik med vissa transportsätt inte ska 
öka eller att regelbundet analysera transportlösningar och genomföra 
förbättringar i samråd med tillsynsmyndigheten. Handlingsplanerna 
kan sedan utgöra stöd för tillsynsmyndigheten att kräva uppföljningar 
i miljörapporten. 

Övervägandena finns i kapitel 8.3. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt andra punkten ska de nuvarande bestämmelserna även i fort-
sättningen gälla i mål och ärenden som är under handläggning. Bestäm-
melsen innebär att äldre föreskrifter även ska tillämpas av överprövande 
myndigheter och domstolar sedan ett sådant mål eller ärende har 
överklagats. 

Övervägandena finns i kapitel 9, 10 och 11. 

13.2 Förslaget till lag om ändring i ellagen 
(1997:857) 

2 kap. Nätkoncession och ledningar vid trafikleder 

Förutsättningar för nätkoncession 

12 a § 

Paragrafen är ny och anger när en starkströmsledning som kräver 
nätkoncession för linje ska anses lämplig från allmän synpunkt enligt 
12 §. I första stycket anges kriterier för den prövning om ledningen 
behövs eller är lönsam som ska göras inom ramen för bedömning av 
lämplighet. 

Enligt första punkten i första stycket ska en ledning anses lämplig 
om den behövs för att uppfylla skyldigheter enligt denna lag eller 
krav som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Det 
avser t.ex. ledningar som behövs för att uppfylla skyldigheten i 3 kap. 
6 § att ansluta en elektrisk anläggning. Första stycket första punkten 
omfattar endast anslutningsledningar. Förstärkningar som är nödvän-
diga för att anslutningen ska kunna genomföras men som avser övriga 
delar av nätet omfattas inte. Sådana förstärkningar prövas i stället en-
ligt andra eller tredje punkterna i första stycket. Ett exempel på led-
ningar som behövs för att uppfylla EU-rättsliga krav är ledningar som 
är nödvändiga för att uppfylla artikel 16 (8) i elmarknadsförordningen 
(2019/943/EU). Prövningen enligt första punkten är begränsad till en 
bedömning av om ledningen behövs för att fullgöra en skyldighet 
enligt ellagen eller EU-rätt. En ansökan om linjekoncession kan göras 
av någon annan än det nätföretag som är skyldig att bygga en ledning 
enligt första stycket första punkten. Det krävs alltså inte att sökanden 
är den aktör som är skyldig att uppfylla ett lagkrav. För att punkten 
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ska anses uppfylld är det tillräckligt att skyldigheten finns och att 
ledningen behövs för att uppfylla den skyldigheten. Bestämmelser 
om att sökanden ska vara lämplig från allmän synpunkt att utöva 
nätverksamhet finns i 16 §. 

Enligt första stycket andra punkten ska en ledning anses lämplig 
om det behövs en ledning för en säker och tillräcklig elförsörjning. 
Begreppet tillräcklig innebär att ledningen ska vara tillräcklig för 
både existerande och förväntade framtida behov. Sådana behov kan vara 
ökad efterfrågan på el t.ex. på grund av elektrifiering, ökad elproduk-
tion t.ex. havsbaserad vindkraft eller förändrade flöden på grund av 
förändringar i utländsk överföringskapacitet. Ett behov kan också upp-
stå för att drift- och leveranssäkerhet kräver ökad kapacitet i elnätet. 

Ökad kapacitet behövs om befintligt nät inte kan tillgodose en över-
föring som motsvarar elförsörjningens behov eller förväntade framtida 
behov. Kravet på utredning för att ett antagande om framtida behov 
ska anses vara rimligt och välgrundat ska anpassas till det enskilda fallet. 

Vid t.ex. förstärkningar som krävs för att kunna ansluta plats-
specifik verksamhet är det tillräckligt att ge in underlag som ger stöd 
för realistiska planer att etablera verksamheten tillsammans med en 
beskrivning av befintliga ledningars kapacitet och motivering varför 
denna kapacitet behöver öka. När förstärkningar krävs för att till-
godose efterfrågan på el t.ex. på grund av utvecklingen i en region 
eller stad, elektrifiering eller etablering av industri respektive elektri-
fiering av transportsektorn ska utredningen ge stöd för ett rimligt 
antagande om framtida överföringsbehov, t.ex. genom prognoser. 
Det krävs inte faktiska ansökningar om anslutning. 

Utredning av behov av ökad kapacitet kan också, särskilt i fråga 
om transmissionsnät, baseras på scenarier om nationellt elbehov och 
målsättningar för elektrifieringen i kombination med antaganden om 
utvecklingen i berörda områden. Det krävs inte att behovet framgår 
av en nätutvecklingsplan eller, för transmissionsnätets del, en invester-
ingsplan men en sådan plan kan utgöra ett bra underlag för att be-
döma behovet. Om det framkommer skäl att ifrågasätta om en led-
ning är förenlig med nationella planer för utbyggnad av elnätet ska 
det beaktas inom ramen för behovsprövningen. Ledningar som skulle 
försvåra en planerad utveckling av elnätet på nationell nivå ska inte 
anses lämpliga ur allmän synpunkt. 

Av första stycket tredje punkten följer att en ledning också ska anses 
lämplig om ökad nätkapacitet bedöms vara samhällsekonomiskt lön-
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sam. Ledningar som inte behövs av de skäl som anges i första och andra 
punkterna i första stycket ska alltså ändå anses lämpliga om sökanden 
kan visa att den samhällsekonomiska nyttan med ökad nätkapacitet 
överväger nackdelarna. Exempel på det är marknadsintegrerande skäl, 
t.ex. när ökad nätkapacitet behövs som ska öka överföringskapaciteten 
mellan elområdena i syfte att jämna ut eller sänka elpriser. 

Första stycket fjärde punkten anger att ledningar som inte uppfyller 
något av kriterierna i första till tredje punkten ändå kan anses lämpliga 
under förutsättning att de behövs för att tillgodose ett annat angeläget 
allmänt intresse. 

Det är tillräckligt att nätföretaget visar att ett av kriterierna i första 
till fjärde punkten i första stycket är uppfyllt. 

Enligt paragrafens andra stycke ska en ledning som ska anses vara 
lämplig från allmän synpunkt enligt första stycket också ha en ända-
målsenlig placering i nätet och ändamålsenlig teknisk utformning i 
fråga om lik- eller växelström och spänning. Andra stycket redovisar 
uttömmande i vilken utsträckning ledningens lokalisering och tekniska 
utformning ska prövas inom ramen för 12–12 a §. De aspekter som 
ska beaktas är sådana som avser mer systemmässiga överväganden 
om typ av ledning, ledningens funktion och den valda nätlösningen. 
Ändamålsenlighet innebär en prövning av om den valda placeringen 
eller utformningen är funktionell för det behov eller den lönsamhet 
som enligt första stycket utgör ändamålet med ledningen. Det kan 
också inkludera en bedömning att vald placering eller utformning 
inte är ett orimligt kostsamt sätt att uppnå avsedd funktion på. 

Frågor som till följd av bestämmelsen inte ska prövas vid bedöm-
ningen av om ledningen är lämplig från allmän synpunkt är t.ex. alter-
nativa sätt att uppnå ändamålet med ledningen, ledningens lokalisering 
mellan aktuella stationer, andra frågor kring ledningens utformning 
än de som listas i andra stycket eller om ledningen kommer att upp-
fylla tvingande lagkrav om elsäkerhet, elkvalitet och driftsäkerhet. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. 

12 b § 

Paragrafen är ny och anger att den som avser ansöka om nätkonces-
sion för linje för en starkströmsledning som kan antas medföra be-
tydande miljöpåverkan får begära förhandsbesked i fråga om en led-
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ning uppfyller kraven för att anses lämplig från allmän synpunkt enligt 
12 a §. 

En begäran om förhandsbesked leder till en prövning om ledningen 
eller ökad nätkapacitet behövs enligt någon av punkterna i 12 a § 
första stycket. Prövningen omfattar även kraven i 12 a § andra stycket 
om att ledningen ska ha en ändamålsenlig placering i nätet och ända-
målsenlig teknisk utformning i fråga om likström eller växelström 
samt spänning. 

Förhandsbesked kan endast sökas för koncessioner som prövas av 
nätmyndigheten och inte för utlandsförbindelser som prövas av reger-
ingen enligt 2 kap. 4 §. Bestämmelsen har som övergripande syfte att 
förenkla och snabba upp utbyggnad av elnätet. Ett positivt förhands-
besked innebär att nätmyndigheten beslutar att ett eller flera av de 
ledningsalternativ som ingår i begäran uppfyller kraven för allmän 
lämplighet i 12 a §. Det innebär inte att de är de enda ledningsalter-
nativen som kan uppfylla dessa krav. 

Begäran om förhandsbesked får enligt paragrafens andra stycke 
också avse om en eller flera alternativa utformningar av starkströms-
ledningen är förenliga med ändamålet med ledningen, föreskrifter en-
ligt 3 kap. 9 §, målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § och föreskrif-
ter meddelade enligt elsäkerhetslagen (2016:732). En sådan begäran 
får bara avse alternativ som kan få en avgörande påverkan på möjlig-
heten att uppfylla dessa föreskrifter eller mål. Bestämmelsen mot-
svarar förutsättningarna för att föreskriva villkor i 18 § andra stycket. 
En begäran om en sådan bedömning förutsätter och utgör en del av en 
begäran om förhandsbesked enligt första stycket. Det kan t.ex. avse 
frågan om nätmyndigheten anser att det är förenligt med målen för 
driftsäkerhet att sambygga ledningen med en eller flera andra ledningar 
eller om det är förenligt med kraven på god kvalitet på överföringen 
av el att anlägga viss mängd kabel längs en växelströmsledning. Där-
emot kan det inte avse frågan om en viss lokalisering mellan angivna 
anslutningspunkter uppfyller dessa krav. 

Elnätet är ett integrerat system och de förstärkningar som plane-
ras i elnätet har ofta inbördes beroenden. Förhandsbesked får därför 
enligt tredje stycket begäras samlat för flera starkströmsledningar om 
de är av sammanhängande betydelse. 

Genom ett förhandsbesked kan på ett tidigt stadium avgöras om 
en ledning är lämplig ur allmän synpunkt. Det innebär samtidigt att 
ett ledningsalternativ som inte bedöms lämpligt enligt 12 a § kan av-
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skrivas i ett tidigt skede. Det kan även bekräfta ett nätföretags bedöm-
ning att en viss utformning av en ledning är förenlig eller inte med 
kraven i paragrafens andra stycke, vilket kan underlätta samråd och 
efterföljande koncessionsprövning. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

12 c § 

Paragrafen är ny och anger att en begäran om förhandsbesked ska ges 
in till nätmyndigheten innan avgränsningssamråd inleds enligt 17 § 
tredje stycket 2. Det betyder att en begäran ska avvisas om den ges 
in till nätmyndigheten efter det att sådant samråd har inletts. 

Nätmyndigheten ska besluta om förhandsbesked senast sex måna-
der efter att en fullständig begäran kommit in till nätmyndigheten. 
En begäran kan behöva kompletteras och ska anses vara fullständig 
när all information som behövs för att begäran ska kunna prövas har 
kommit in till nätmyndigheten. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

12 d § 

Paragrafen är ny och anger att ett positivt förhandsbesked enligt 
12 b § är bindande i koncessionsprövningen för nätmyndighetens be-
dömning enligt 12 a §. Ett positivt förhandsbesked för ett lednings-
alternativ innebär att den ska anses uppfylla kraven för allmän lämp-
lighet vid den efterföljande koncessionsprövningen. Bestämmelsen 
innebär att nätmyndigheten inte ska pröva om ledningen är lämplig 
ur allmän synpunkt en gång till inom ramen för koncessionspröv-
ningen. Förhandsbeskedet är bara bindande för nätmyndigheten och 
inte för andra prövningar som t.ex. Lantmäteriets prövning av led-
ningsrätten. 

Ett positivt förhandsbesked är endast bindande för bedömningen 
av om ledningen uppfyller kraven för allmän lämplighet enligt 12 a § 
och påverkar inte den prövning enligt miljöbalken som görs inom 
ramen för koncessionen. Om det i ett positivt förhandsbesked anges 
att en alternativ utformning av ledningen är eller inte är förenlig med 
ändamålet eller kraven i 12 b § andra stycket är den bedömningen inte 
bindande för prövningen. Det får dock ses som vägledande för be-
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dömningen av att det alternativet inte ska behöva redovisas i den 
specifika miljöbedömningen eller kan omfattas av villkor enligt 18 § 
andra stycket. 

Ett förhandsbesked upphör att gälla om ansökan om nätkonces-
sion för linje inte kommit in till nätmyndigheten inom tre år från att 
förhandsbeskedet beslutats. Om en ansökan kommer in inom tre år 
fortsätter förhandsbeskedet att gälla tills koncessionsprövningen är 
klar. Ett positivt förhandsbesked hindrar inte nätföretaget från att 
ansöka om koncession för ett annat ledningsalternativ än det som har 
prövats i förhandsbeskedet. Förhandsbeskedet saknar då relevans för 
prövningen av den ledning nätföretaget ansöker om koncession för 
och det sökta ledningsalternativet får prövas enligt 12 a § genom det 
ordinarie förfarandet i koncessionsprövningen. 

Nätmyndigheten kan förlänga giltigheten av ett förhandsbesked 
med sammanlagt högst två år om det finns särskilda skäl. Det inne-
bär att förhandsbeskedet kan förlängas flera gånger så länge den totala 
tiden inte överstiger två år. Tidsbegränsningen behövs för att säker-
ställa att förhandsbeskeden fyller sitt syfte att bidra till en snabbare 
tillståndsprocess. Exempel på vad som kan utgöra särskilda skäl är 
om det sent i samrådsprocessen eller vid framtagande av miljökonse-
kvensbeskrivning visar sig att det krävs inventeringar av arter som 
bara kan göras vissa tider på året. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

12 e § 

Paragrafen är ny och anger att nätmyndigheten får ompröva ett 
positivt förhandsbesked om det är sannolikt att ledningsalternativet 
inte längre uppfyller kraven för att anses lämplig ur allmän synpunkt 
enligt 12 a §. Det anges inte någon tidsgräns inom vilken en sådan 
omprövning får göras men omprövning är bara relevant innan beslut 
fattas i frågan om nätkoncession eftersom förhandsbeskedet bara är 
bindande för den prövningen enligt 12 d §. 

Ändrade förutsättningar kan göra ett beslut om förhandsbesked 
oriktigt, t.ex. på grund av att avgörande produktion eller förbrukning 
för överföringsbehovet inte kan realiseras, och det behövs en möjlighet 
till omprövning för att säkerställa att ett förhandsbesked inte leder 
till att olämpliga ledningar byggs. 
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Utgångspunkten är enligt 12 d § att ett förhandsbesked är bind-
ande. Det ställs alltså inte något krav på att nätföretaget ska visa att 
förutsättningarna är oförändrade. Om däremot trovärdiga uppgifter 
om ändrade förhållanden har kommit till nätmyndighetens kännedom 
ska den utreda om förutsättningarna har ändrats så att det är sannolikt 
att kraven enligt 12 a § inte längre är uppfyllda. Bedömer nätmyndig-
heten att det är sannolikt ska ett ärende om omprövning inledas och 
handläggas enligt reglerna i förvaltningslagen (2017:900). Det inne-
bär att nätföretaget, och andra som har varit parter i ärendet om för-
handsbesked, ska underrättas om allt material av betydelse för beslu-
tet och ges tillfälle att yttra sig över materialet. 

En omprövning kan leda till beslut om att ärendet om ompröv-
ning avskrivs, vilket innebär att förhandsbeskedet fortsätter vara bind-
ande enligt tidigare beslut, eller att förhandsbeskedet upphävs. För 
att förhandsbeskedet ska upphävas krävs att det är utrett att ledningen 
inte längre uppfyller kraven i 12 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

Tillämpning av miljöbalken 

17 § 

Paragrafens första stycke ändras så att koncession endast får beviljas 
om det är förenligt med 2 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken 
att bygga och använda ledningen. Genom ändringen tydliggörs att 
miljöprövningen inom ramen för en linjekoncession ska avse om den 
ledning som har bedömts lämplig enligt 12 och 12 a §§ kommer att 
kunna byggas och användas på ett sätt som uppfyller miljöbalkens 
krav. Tidigare lydelse saknade motsvarande avgränsning och angav 
allmänt att bestämmelserna i miljöbalken skulle tillämpas på frågor 
om beviljande av nätkoncession för linje. Ändringen syftar till att und-
vika att samma fråga prövas både inom ramen för prövningen av om 
ledningen ska anses lämplig ur allmän synpunkt och enligt miljö-
balkens bestämmelser. 

Paragrafens andra stycke är nytt och klargör att vid bedömningen 
om den sökta ledningens i huvudsak bestämda sträckning är förenlig 
med bestämmelserna i miljöbalken ska 3–4 kap. miljöbalken endast 
tillämpas vid ändrad användning av mark- eller vattenområden. 
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Tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljö-
balken inom ramen för en koncessionsprövning kan sägas bestå av 
två moment. Ett moment är att bedöma om det är förenligt med god 
hushållning att använda berörda mark- och vattenområden för över-
föring av el. Överföring av el ingår i begreppet energidistribution. 
Genom att hänvisa till ledningens huvudsakliga sträckning tydliggörs 
att detta moment i prövningen avser en bedömning av användningen 
av de mark- och vattenområden som berörs av sträckningen för ända-
målet överföring av el. Det andra momentet innebär en prövning av 
om ledningen, i sökt sträckning och utformning, riskerar att orsaka 
påtaglig skada på något annat intresse som skyddas enligt bestäm-
melserna. 

Vid prövningen om användningen ändras är det avgörande om 
berörda mark- och vattenområden används för överföring av el. För-
ändringar som fortfarande innebär överföring av el men t.ex. att marken 
används av ett annat nätföretag eller med en annan spänning, överför-
ingskapacitet eller utformning i övrigt innebär inte i sig en ändrad mark-
användning. Om och i de delar förändringen innebär att det mark- 
eller vattenområde som tas i anspråk utökas ska 3–4 kap. miljöbalken 
tillämpas. 

Utöver den faktiska markanvändningen av befintliga ledningar ska 
även det mark- eller vattenområde som omfattas av ett beslut om linje-
koncession anses utgöra pågående användning för överföring av el. 
Om t.ex. ansökan avser spänningshöjning av en 220 kilovolts ledning 
till en 400 kilovolts ledning som ska ersätta den befintliga ledningen 
ska 3–4 kap. miljöbalken inte tillämpas i den utsträckning ansökan av-
ser mark- eller vattenområde som omfattas av den huvudsakliga sträck-
ning som anges i befintlig koncession. 

Ändringen i andra stycket begränsar inte tillämpningen av 3–4 kap. 
miljöbalken vid en omprövning enligt 31 och 35 §§. Bedömningen av 
om annan markanvändning motiverar krav på omlokalisering av led-
ningar på högre spänningsnivåer vid en omprövning ska dock vara 
restriktiv. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2. 
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17 a § 

Paragrafen är ny och klargör vilka hänsyn som särskilt ska tas vid val 
av teknik mellan luftledning och kabel för ledningar som kräver nät-
koncession för linje. Med kabel avses både markförlagd kabel och 
sjökabel. Bestämmelsen riktar sig i första hand till nätföretaget när 
det väljer vilket ledningsalternativ det ska söka koncession för och till 
nätmyndigheten när den prövar en ansökan om linjekoncession. 

Vid prövningen av en ansökan om linjekoncession framgår mot-
satsvis av 12 a § andra stycket att den tekniska utformningen i fråga 
om luftledning eller kabel inte aktualiseras inom ramen för pröv-
ningen om ledningen ska anses lämplig från allmän synpunkt. Där-
emot följer av 17 § att byggande och användning av ledningen måste 
vara förenlig med 2–4 kap. samt 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken för 
att koncession ska ges. Hänsynreglerna i 2 kap. miljöbalken kan inne-
bära att valet mellan luftledning eller kabel aktualiseras om skador 
eller olägenheter enligt det kapitlet uppstår och nätföretaget inte 
genom andra åtgärder kan hindra eller motverka att ledningen i aktu-
ell utformning orsakar sådana skador eller olägenheter. Detta gäller 
dock enligt 2 kap. 7 § miljöbalken bara i den utsträckning luftledning 
eller kabel inte kan anses orimlig. 

Av första stycket första punkten framgår att särskild hänsyn ska tas 
till ändamålet med ledningen enligt 12 a §. Det innebär att valet mellan 
luftledning och kabel inte får ske på ett sätt som gör att skyldigheter 
enligt ellagen eller EU-rätten inte kan uppfyllas genom byggande av 
ledningen. Det innebär också att valet inte får ske på ett sätt som 
innebär att en säker och tillräcklig elförsörjning inte kan uppnås eller 
att ökad nätkapacitet inte längre kan anses samhällsekonomiskt lön-
sam om det är fråga om en ledning som motiveras av lönsamhet. Valet 
mellan luftledning och kabel ska vidare göras inom den tekniska ut-
formningen i form av likström eller växelström och den spännings-
nivå som anses ändamålsenlig enligt 12 a § andra stycket. 

Av första stycket andra punkten framgår att särskild hänsyn ska tas 
till kraven på drift och underhåll, god kvalitet på överföringen av el 
enligt 3 kap. och de mål för driftssäkerhet för transmissionsnätet som 
fastställs enligt 8 kap. Valet mellan luftledning och kabel ska alltså 
ske på ett sätt som innebär att dessa krav kan uppfyllas. Det innebär 
att om en jämförelse mellan ett luftlednings- och ett kabelalternativ 
aktualiseras vid prövningen ska hänsyn tas till de anpassningar som 
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kan krävas för att göra alternativen jämförbara när det gäller drift, 
underhåll, god kvalitet på överföringen av el och målen för driftsäker-
het. I den mån ett alternativ inte kan uppfylla dessa krav får det inte 
väljas. Om det däremot är fråga om att anpassningar innebär en mer-
kostnad bedöms rimligheten i den merkostnaden genom tillämpning 
av rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken. 

Av första stycket tredje punkten framgår att särskild hänsyn ska tas 
till förmågan att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i 
elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället en-
ligt elberedskapslagen (1997:288). Det kan t.ex. aktualiseras om en led-
ning är av betydelse för totalförsvaret. Tredje punkten innebär, likt 
andra punkten, att en eventuell jämförelse ska ske mellan jämförbara 
alternativa utformningar av en luftledning och en kabel, i det här fallet 
med avseende på elberedskapsförmågan. Den innebär också att hän-
syn ska tas till om ett alternativ kan innebära en minskad elberedskaps-
förmåga som inte kan åtgärdas genom anpassningar. 

Det kan inte generellt sägas att luftledning eller kabel är att före-
dra enligt någon av punkterna i bestämmelsen. Förutsättningarna för 
och konsekvenserna av att välja luftledning eller kabel beror bl.a. på 
spänningsnivå och om det är fråga om en likström- eller växelströms-
ledning. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen kan också för-
ändra hur valet mellan luftledning och kabel ska göras. Genom ett be-
myndigande i andra stycket kan regeringen meddela föreskrifter om 
val av teknik mellan luftledning och kabel för ledningar som kräver 
nätkoncession för linje. Sådana föreskrifter kan avse såväl likströms- 
som växelströmsledningar och olika spänningsnivåer som är aktuella 
för linjekoncession. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

Koncessionsvillkor 

18 § 

I paragrafens första stycke tas möjligheten att förena en koncession 
med villkor för anläggningens utförande och nyttjande som behövs 
av säkerhetsskäl bort. Frågor om elsäkerhet och skydd mot person- 
och sakskada regleras numera i elsäkerhetslagen (2016:732) varför några 
villkor av säkerhetsskäl inte behöver föreskrivas i koncessionen. 
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Även möjligheten att förena en nätkoncession med villkor som 
av annat skäl behövs från allmän synpunkt tas bort ur första stycket. 
I samma stycke läggs ett förtydligande till att resurser avser natur-
resurser och en hänvisning till miljöbalken. Ändringarna i första 
stycket är huvudsakligen redaktionella. Sådana villkor som tidigare har 
kunnat föreskrivas av annat skäl från allmän synpunkt kan sedan 
miljöbalkens ikraftträdande föreskrivas för att i övrigt skydda män-
niskors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja en 
långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra natur-
resurser. Villkor till skydd för övriga resurser, som inte regleras i hus-
hållningsbestämmelserna, kan föreskrivas för att skydda allmänna 
intressen och enskild rätt. 

Andra stycket är nytt och innebär att villkoren som föreskrivs ska 
vara förenliga med ändamålet med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 
9 § om vilka krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el 
ska vara av god kvalitet, målen för driftsäkerhet i transmissionsnätet 
som meddelas enligt 8 kap. 3 b § och föreskrifter meddelade enligt 
elsäkerhetslagen (2016:732). Villkor får alltså inte ställas om de inne-
bär att ändamålet med ledningen eller angivna krav inte längre kan upp-
fyllas. Bestämmelsen begränsar möjligheterna att föreskriva villkor 
även för att skydda människors hälsa och miljön mot skador och 
olägenheter och främja en långsiktigt god hushållning med mark och 
vatten. Ett exempel är att om en ledning inte kan sambyggas med en 
annan ledning av driftsäkerhetsskäl får villkor om sambyggnad inte 
ställas. Bestämmelsen påverkar inte ledningens tillåtlighet enligt miljö-
balken eller kraven på beskrivning av den sökta ledningens miljö-
konsekvenser. Sökanden måste därmed visa att byggande och använd-
ning av den sökta ledningen är förenlig med miljöbalkens krav för att 
koncession ska ges. Är så inte fallet och villkor inte kan föreskrivas 
så att ledningens blir tillåtlig ska ansökan avslås. Däremot kan bestäm-
melsen påverka vilka alternativa lösningar som är relevanta att över-
väga för verksamheten och därmed omfattningen på redovisningen 
av alternativa lösningar enligt 6 kap. 35 § 2 miljöbalken. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5. 
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13 kap. Övriga bestämmelser 

Överklagande till regeringen 

5 § 

Det införs en ny fjärde punkt i paragrafen som anger att ett beslut av 
nätmyndigheten om ett negativt förhandsbesked enligt 2 kap. 12 b § 
som avser en starkströmsledning som ingår i ett transmissionsnät får 
överklagas till regeringen direkt när ett sådant beslut är taget. 

I ett nytt andra stycke anges att ett positivt förhandsbesked som 
avser en sådan ledning endast får överklagas till regeringen i samband 
med överklagande av slutligt beslut om nätkoncession. 

Ett positivt förhandsbesked innebär att nätmyndigheten beslutar 
att ett eller flera av de ledningsalternativ som ingår i begäran upp-
fyller kraven för allmän lämplighet i 2 kap. 12 a §. Ett positivt för-
handsbesked kan inkludera en bedömning att en alternativ utform-
ning av ledningen inte är förenlig med ändamålet eller kraven i 12 b § 
andra stycket. Ett negativt förhandsbesked betyder att inget led-
ningsalternativ som ingår i begäran uppfyller kraven i 2 kap. 12 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

Överklagande till mark- och miljödomstol 

6 § 

Det görs ett tillägg i paragrafen om att andra positiva förhands-
besked som ges enligt 2 kap. 12 b § än de som överklagas till reger-
ingen enligt 5 § får överklagas endast i samband med överklagande 
av slutligt beslut om nätkoncession. Det betyder samtidigt att nega-
tiva förhandsbesked får överklagas direkt när ett sådant beslut är taget. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt andra punkten ska de nuvarande bestämmelserna även i fort-
sättningen gälla i mål och ärenden som är under handläggning. Bestäm-
melsen innebär att äldre föreskrifter även ska tillämpas av överprö-
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vande myndigheter och domstolar sedan ett sådant mål eller ärende 
har överklagats. 

Övervägandena finns i kapitel 10. 

13.3 Förslaget till lag om ändring i plan- och 
bygglagen (2010:900) 

3 kap. Översiktsplan 

Samråd om kommunens förslag 

6 b § 

Det införs ett nytt andra stycke i paragrafen som innebär att för det 
fall en strategisk miljöbedömning ska göras för en plan som medför 
betydande trafikflöden, ska kommunen redogöra för hur handlings-
alternativ påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt samt 
förutsättningarna för effektivare användning av befintlig transport-
infrastruktur. Det tidigare andra stycket blir ett tredje stycke. 

Genom ändringen införlivas den s.k. fyrstegsprincipen i samhälls-
planeringen som en del i miljöbedömningar av översiktsplaner som 
ger upphov till betydande trafikflöden. Fyrstegsprincipen ska leda 
till att brister i transportsystemet i första hand ska hanteras genom 
andra åtgärder än större ombyggnationer eller tillbyggnationer av 
transportinfrastruktur. Fyrstegsprincipen ska bidra till god resurshus-
hållning och en hållbar samhällsutveckling. 

Med en plan som medför betydande trafikflöden avses i detta sam-
manhang t.ex. en plan som medger köpcentrum och parkeringsanlägg-
ningar som kan förväntas medföra en betydande påverkan på miljön, 
bl.a. på grund av den folk- och trafiktillströmning som dessa anlägg-
ningar ger upphov till. Även handelsområden belägna i utkanten av 
eller utanför sammanhållen bebyggelse kan utgöra exempel på en sådan 
åtgärd som ger upphov till betydande trafikflöden. 

För en plan gällande t.ex. ett nytt handelsområde bör kommunen 
därför redogöra för hur transportefterfrågan påverkas av den valda 
lokaliseringen. Bedömningar som ska göras kan gälla frågor om lokali-
seringen kommer att öka efterfrågan på biltransporter i kommunen 
i samband med handel och om det finns andra mindre transportdri-
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vande lokaliseringar. Kommunens redogörelse kan ske i miljökonse-
kvensbeskrivning, planhandling eller annat dokument. 

I samband med val av lokalisering för ny handelsverksamhet är det 
också viktigt att det finns möjligheter till god kollektivtrafik och möj-
ligheter till cykel och gång när det är möjligt och önskvärt. 

För att möjliggöra effektivare användning av befintligt transport-
system och infrastruktur bör tillkommande verksamheter med bety-
dande trafikflöden förläggas till områden där redan hög tillgänglig-
het finns. Dessutom bör den befintliga infrastrukturen ge möjlighet 
att främja resurseffektiva transporter, vilket för persontransporter 
kan handla om kollektivtrafikfiler för bussar. För godsverksamheter 
med betydande trafikflöden kan det betyda möjligheter till effekti-
vare och samordnade godstransporter, t.ex. genom anslutning till 
järnväg, närhet till kombiterminal för gods, möjligheter till sam- och 
omlastning samt tillgång till infrastruktur för el och förnybara driv-
medel. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.5. 

10 § 

Sjätte punkten i första stycket är ny och innebär att länsstyrelsen under 
samrådsförfarandet för översiktsplaner även ska verka för att dämpa 
transportefterfrågan och skapa förutsättningar för effektivare använd-
ning av befintlig transportinfrastruktur samt främjar resor med kol-
lektiva färdmedel, gång och cykel. 

I den nya punkten tydliggörs länsstyrelsens uppdrag i samråds-
processen att verka för ett transporteffektivt samhälle. Begreppet trans-
porteffektivt samhälle definieras i avsnitt 8.2.1. 

En dämpad transportefterfrågan kan nås genom att vid nya be-
byggelseområden ordna ett tillkommande bebyggelseområde så att 
dels dess yttre tillgänglighet kan uppnås genom en lämplig lokaliser-
ing och en bebyggelsesammansättning som främjar närhet till service 
och andra samhällsfunktioner, dels den inre tillgängligheten kan upp-
nås med gång- och cykeltrafik genom områdets närmare fysiska ut-
formning. 

För att möjliggöra effektivare användning av befintligt transport-
system och infrastruktur bör tillkommande verksamheter med bety-
dande trafikflöden förläggas till områden där redan hög tillgänglighet 
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finns. Dessutom bör den befintliga infrastrukturen ge möjlighet att 
främja energieffektiva transportmedel, vilket för persontransporter 
kan handla om kollektivtrafikfiler för bussar. 

Tillgången till kollektiva färdmedel kan beaktas genom att hänsyn 
tas till behovet av att nå nya bebyggelseområden med andra färd-
medel än bil. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.6. 

Granskning av kommunens förslag 

16 § 

Femte punkten i andra stycket är ny och innebär att länsstyrelsen i ett 
granskningsyttrande ska ange om planförslaget kan motverka en däm-
pad transportefterfrågan, effektivare användning av befintlig transport-
infrastruktur samt främjandet av resor med kollektiva färdmedel, gång 
och cykel. I likhet med 10 § avses med bestämmelsen att tydliggöra 
länsstyrelsens uppdrag att verka för ett transporteffektivt samhälle. 
Se vidare om innebörden av dessa begrepp i kommentaren till 10 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.6. 

4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 

Detaljplanens omfattning och utformning 

34 a § 

Paragrafen är ny och innebär att för det fall att en strategisk miljö-
bedömning ska göras för en plan som medför betydande trafikflöden, 
ska kommunen redogöra för hur handlingsalternativ påverkar trans-
portefterfrågan och val av transportsätt samt förutsättningarna för 
effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. Se vidare om 
innebörden av dessa begrepp i kommentaren till 3 kap. 9 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.5. 
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5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 

Samråd och kungörelse 

14 § 

Femte punkten i första stycket är ny och innebär att länsstyrelsen under 
samrådet i detaljplaneprocessen särskilt ska verka för en dämpad trans-
portefterfrågan och skapa förutsättningar för effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur samt främja resor med kollektiva 
färdmedel, gång och cykel. I likhet med 3 kap. 10 § avses med bestäm-
melsen att tydliggöra länsstyrelsens uppdrag att verka för ett transport-
effektivt samhälle. Se vidare om innebörden av dessa begrepp i kom-
mentaren till 3 kap. 10 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.6. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt andra punkten ska de nuvarande bestämmelserna även i fort-
sättningen gälla i mål och ärenden som är under handläggning. Be-
stämmelsen innebär att äldre föreskrifter även ska tillämpas av över-
prövande myndigheter och domstolar sedan ett sådant mål eller ärende 
har överklagats. 

Övervägandena finns i kapitel 11. 
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Särskilt yttrande 

Särskilt yttrande av experten Kerstin Blom Bokliden 

Klimaträttsutredningen har haft det viktiga uppdraget att se över 
relevant svensk lagstiftning i syfte att skapa bättre förutsättningar för 
att Sveriges klimatmål ska kunna nås. I slutbetänkandet lämnas ett 
flertal förslag till förändringar i olika lagrum. Flera av dem ser jag som 
huvudsakligen positiva. Däremot tar andra av de lämnade förslagen 
inte tillräcklig hänsyn till det lokala kunnandet och behovet av avväg-
ningar i den lokala situationen. 

Snabbare utbyggnad av elnätet 

Alternativ sträckning och ledning ovan eller under mark 

Det är angeläget att möjliggöra en snabbare utbyggnad av elnätet. 
Samtidigt finns ett behov att säkerställa ett fortsatt kommunalt in-
flytande över markanvändningen i kommunen ur ett brett samhälls-
perspektiv och med beaktande av lokala utvecklingsmöjligheter. Därför 
är jag tveksam till att lämplighetsprövningen vid linjekoncession inte 
längre ska omfatta ledningens lokalisering mellan stationer och att 
luftledning så tydligt framhålls som huvudalternativ för högspän-
ningsledning för växelström. 

Ändringen som utredningen föreslår i förordningen om elnäts-
koncession (5 kap. 5 §) innebär att det inte längre ska redovisas alter-
nativa sträckor i ansökan. Detta ska i stället regleras enligt miljöbalkens 
krav på miljökonsekvensbeskrivning. 

Utredningen har inte tillräckligt tydligt visat att förslagen inte 
otillbörligt inskränker det lokala inflytandet. Det är inte tillräckligt 
att endast pröva effekter som omfattas av miljöprövningen. Om för-
slagen innebär att kommunernas möjlighet till inflytande minskar 



Särskilt yttrande SOU 2022:21 

652 

måste ett relevant underlag och samråd kring ledningens lokalisering 
med kommun och markägare säkerställas på annat sätt i samband med 
miljöprövningen eller andra processer, såsom nätutvecklingsplaner. 

Avvägningen mellan luftledning och markkabel förtydligas i för-
slag till tillägg i ellagen (17 a §) genom att framhålla luftledning som 
huvudregel. I förordningen för nätkoncession föreslås luftledning 
(över 130 kV) vara utgångspunkt. Hänsyn ska tas till överförings-
kvalitet, driftsäkerhet och störningar, vilket i så gott som samtliga 
fall talar för luftledning som lösning, utan att beakta samhällsekono-
misk nytta ur bredare perspektiv. Jag anser att utredningen inte till-
räckligt tydligt har redovisat konsekvenserna av detta fokus. Även 
här skulle det behövas ett tillägg om hänsyn till samhällsekonomisk 
nytta och kostnad, inklusive markanvändning. Som utredningen också 
påpekar kan valet förändras till följd av den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen. 

Sammantaget riskerar dessa förslag att minska det lokala själv-
bestämmandet och minska möjligheterna till dialog och förankring 
med de som berörs begränsas påtagligt. 

Transporteffektivt samhälle 

Transporteffektivitet regleras inte i PBL 

Utredningen föreslår ändringar i plan- och bygglagen (PBL) avseende 
transportefterfrågan, val av transportsätt och förutsättningar för en 
effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. Frågorna 
är självklart av stor vikt för en hållbar omställning. Jag anser däremot 
inte att frågeställningarna på detta sätt kan hanteras genom fysisk 
planering i enlighet med PBL. 

Det är av stor vikt att rätt frågor löses i rätt lagstiftning. Förslag 
till ändringar i PBL måste göras med förståelse för de olika planinstru-
mentens skala, räckvidd och genomförbarhet. Likaså måste förståelse 
finnas för räckvidd och ansvar hos de olika parter som har uppgifter 
i planprocesserna. Risken är annars stor att målen med föreslagna 
lagändringar inte kommer att uppnås, utan i stället göra processerna 
mer komplicerade. 

Att transporter och transporteffektivitet så långt det är möjligt 
beaktas i fysisk planering, är redan i dag en självklarhet. Däremot är 
trafik och transporter frågor som endast till begränsad del kan reg-
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leras av den fysiska planeringen. Vad som utgör transporteffektivitet 
är en bedömningsfråga som kan ses ur många olika perspektiv, in-
tressen och förändringar över tid. 

Ett ökat fokus på frågorna från statens sida kan ske på andra sätt 
än genom förändringar i lagstiftningen, exempelvis genom förbättrad 
vägledning, eller ökad kompetens hos olika aktörer. 





655 

Referenser 

Artiklar och publikationer 

2030-sekretariatet (2021): Även regionerna starkt kritiska till 
Trafikverkets inriktningsunderlag. 31 mars 2021. 

Adell, Emeli, Lund, Emma, Neergaard, Karin, Smidfelt Rosqvist, 
Lena (2017): Kartläggning av behov av åtgärder och styrmedel för 
ökad tillgänglighet i städer. Trivector Traffic. Rapport 2017:2. 
12 maj 2017. 

de Andrade, C.E.S., de Almeida D’Agosto, M. (2016): Energy use 
and carbon dioxide emissions assessment in the lifecycle of 
passenger rail systems: the case of Rio de Janeiro. Journal of 
Cleaner Production, Vol. 126. 10 juli 2016. 

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, 
Strålsäkerhetsmyndigheten (2009): Magnetfält och hälsorisker. 

Arnfalk, Peter, Winslott Hiselius, Lena (2021): Coronapandemins 
effekter på arbete, kontor och resor. K2 Working paper 2021:4. 
Februari 2021. 

Arvidsson, Niklas (2020): En förstudie av godscykeln och dess 
användningsområde: en historisk hybrid och framtida möjlighet 
för ett hållbart distributionssystem i våra städer. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI). VTI rapport 1032. 31 mars 2020. 

Backes, Chris, Akerboom, Sanne (red.) (2018): Renewable energy 
projects and species protection – A comparison into the application 
of the EU species protection regulation with respect to renewable 
energy projects in the Netherlands, United Kingdom, Belgium, 
Denmark and Germany. Utrecht Centre for Water, Oceans and 
Sustainability Law. 2 maj 2018. 



Referenser SOU 2022:21 

656 

Bengtsson, Bertil, Bjällås, Ulf, Rubenson, Stefan, Strömberg, Rolf 
(2022): Kommentar till miljöbalken. Karnov (JUNO) 
version 20. 1 januari 2022. 

Berggren, Ulrik (2019): Ekonomiska stöd och styrmedel för hållbar 
mobilitet – Nordiska erfarenheter av statliga incitamentsupplägg. 
K2 Working paper 2019:12. Oktober 2019. 

Boverket (2022): Ramverk för nationell planering – Förslag till 
utvecklad nationell planering i Sverige. Slutrapport mars 2022. 
Rapport 2022:05. Mars 2022. 

Boverket (2021): Översyn av kriterierna för och anspråk på områden 
av riksintresse. Boverkets regeringsuppdrag att samordna fem 
myndigheters översyn av riksintresseanspråk. Rapport 2021:14. 
September 2021. 

Boverket (2014a): God bebyggd miljö i kommunerna – en studie av 
miljömålsenkäten 2006–2013. Rapport 2014:25. September 2014. 

Boverket (2014b): Regionalisering av nationella mål, planer 
och program. Rapport 2014:10. Februari 2014. 

Boverket (2014c): Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och 
kommunernas översiktsplanering. Rapport 2014:15. Mars 2014. 

Boverket (2011): Sammanställning av nationella mål, planer 
och program av betydelse för fysisk samhällsplanering. 
Rapport 2011:17. November 2011. 

Bruce, Johan, Krönert, Frank, Obel, Fredrik, Yuen, Katarina, 
Wiesner, Emma, Dyab, Linda, Greger, Kajsa, Lidström, Erica 
(Sweco), Sköldberg, Håkan, Rydén, Bo, Unger, Thomas 
(Profu), Gode, Jenny, Nilsson, Johanna (IVL) (2019): Färdplan 
fossilfri el – analysunderlag – En analys av scenarier med en 
kraftigt ökad elanvändning. North European Energy Power 
Perspectives (NEPP). Augusti 2019. 

Buehler, R., Pucher, J., Gerike, R., Götschi, T. (2016): Reducing car 
dependence in the heart of Europe: lessons from Germany, Austria 
and Switzerland. Transport Reviews, Vol. 37. Maj 2016. 

Busch Thor, Ebba, Kristersson, Ulf (2019): Ny kärnkraft centralt i 
ny energiöverenskommelse. Dagens Nyheter Debatt. 15 maj 2019. 

Cairns, S., Atkins, S., Goodwin, P. (2002): Disappearing traffic? 
The story so far. Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers, Vol. 151. Thomas Telford Ltd. Mars 2002. 



SOU 2022:21 Referenser 

657 

Chester, M., Cano, A. (2016): Time-based Life-cycle Assessment for 
Environmental Policymaking: Greenhouse Gas Reduction Goals 
and Public Transit. Transportation Research Part D: Transport and 
Environment, Vol. 43. 1 mars 2016. 

Christiansen, Petter, Engelbertsen, Øystein, Usterud Hansen, Jan 
(2015): Parkeringstillbud ved bolig og arbeidsplass. 
Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byger och 
bydeler. TØI rapport 1439/2015. December 2015. 

Dahllöf, Lisbeth, Larsson, Mats-Ola, Lundström, Helena (2022): 
Energi- och miljömärkning av lätta fordon. IVL Svenska 
Miljöinstitutet. Rapport U6547. April 2022. 

Darpö, Jan, Sandström, Jonas (2021): Artskydd och beslutsprocesser. 
Naturvårdsverkets rapport 7009. Oktober 2021. 

Dickinson, Joanna, Wretstrand, Anders (2016): Plats, pengar och 
prioritet: Intervjustudie om hinder och möjligheter för styrning mot 
ökad kollektivtrafikandel. K2 Working papers 2016:7. 18 mars 2016. 

Energiföretagen (2021): Regionnätets funktion och utformning. En 
publikation som i första hand vänder sig till dig som berörd mark-
ägare eller närboende till ny regionnätsledning. September 2021. 

Energimarknadsinspektionen (2022a): Energimarknads-
inspektionens årsredovisning 2021. Ei R2022:04. 22 februari 2022. 

Energimarknadsinspektionen (2022b): Miljöprövning av 
luftledningar för el som byggs med stöd av nätkoncession för 
område. Förslag till nya regler. Ei R2022:03. 1 februari 2022. 

Energimarknadsinspektionen (2021a): Elnätstariffer. Statusrapport – 
från teori mot verklighet. Ei PM2021:03. 24 juni 2021. 

Energimarknadsinspektionen (2021b): Energimarknads-
inspektionens årsredovisning 2020. Ei R2021:02. 23 februari 2021. 

Energimarknadsinspektionen (2020a): Energimarknads-
inspektionens årsredovisning 2019. Ei R2020:01. 17 februari 2020. 

Energimarknadsinspektionen (2020b): Kapacitetsutmaningen i 
elnäten. Ei R2020:06. September 2020. 

Energimarknadsinspektionen (2020c): Ren energi inom EU – ett 
genomförande av fem rättsakter. Ei R2020:02. Februari 2020. 

Energimarknadsinspektionen (2019): Energimarknadsinspektionens 
årsredovisning 2018. Ei R2019:01. 18 februari 2019. 



Referenser SOU 2022:21 

658 

Energimarknadsinspektionen (2018): Energimarknadsinspektionens 
årsredovisning 2017. Ei R2018:01. 17 februari 2018. 

Energimyndigheten (2022): Kortsiktsprognos vinter 2022. 
Energianvändning och energitillförsel år 2020–2024. ER 2022:02. 
Mars 2022. 

Energimyndigheten (2021a): Energiläget 2021 – en översikt. 
ET 2021:10. Juli 2021. 

Energimyndigheten (2021b): Framtidens elektrifierade samhälle – 
Analys för en hållbar elektrifiering. ER 2021:28. Oktober 2021. 

Energimyndigheten (2021c): Nationell strategi för fossilfri vätgas, 
elektrobränslen och ammoniak. ER 2021:34. 26 november 2021. 

Energimyndigheten (2021d): Regeringsuppdrag om riksintressen, 
del 2. Underlagsrapport till Boverkets slutredovisning till 
regeringen. 25 augusti 2021. 

Energimyndigheten (2021e): Scenarier över Sveriges energisystem 
2020. ER2021:6. Mars 2021. 

Energimyndigheten (2020a): Energiläget 2020. ET 2020:1. Maj 2020. 
Energimyndigheten (2020b): Kontrollstation för Strategisk plan för 

omställning av transportsektorn till fossilfrihet. ER 2020:03. 
Mars 2020. 

Energimyndigheten (2020c): Slutrapport av samordningsuppdraget 
för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. ER 2020:17. 
Maj 2020. 

Energimyndigheten (2019): Scenarier över Sveriges energisystem 
2018. ER 2019:7. Februari 2019. 

Energimyndigheten (2018a): Styrel – Handbok för styrels 
planeringsomgång 2019–2021. ET 2018:10. Augusti 2018. 

Energimyndigheten (2018b): Vägen till ett 100 procent förnybart 
elsystem. Delrapport 1: Framtidens elsystem och Sveriges 
förutsättningar. ER 2018:16. Juni 2018. 

Energimyndigheten (2017): Strategisk plan för omställning av 
transportsektorn till fossilfrihet. ER 2017:07. April 2017. 

  



SOU 2022:21 Referenser 

659 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket (2021): Analys av juridiska 
förutsättningar för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Underlag till 
Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.  
27 januari 2021. 

Energinet (2019): Langsigtede udviklingsbehov i elnettet – Energinets 
langsigtede udviklingsplan 2022 – Behovsanalyse.  
Dok. 19/08893-24. 8 september 2021. 

Energinet (2018): Technical issues related to new transmission lines 
in Denmark – West Coast Line from German border to Endrup 
and Endrup-Idomlund. Dok. 18/04246-24. 28 september 2018. 

Eng-Larsson, Fredrik, Kohn, Christoffer (2012): Modal shift for 
greener logistics – the shipper’s perspective. International Journal 
of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 42, 
No. 1. 27 januari 2012. 

Evidens BLW AB, Spacescape AB (2011): Värdering av stads-
kvaliteter. Stadsbyggnadsstudier i Stockholmsregionen. April 2011. 

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen 
(2020): Framtiden för parkering och nya bostäder. Analyser för 
bostadsmarknad, markanvändning och miljökonsekvenser. 
Oktober 2020. 

Fingrid (2021): Main grid development plan 2022–2031. 
22 november 2021. 

Folkhälsomyndigheten, Karolinska institutet (2017): 
Miljöhälsorapport 2017. 17 maj 2017. 

Fossilfritt Sverige (2021a): Strategi för fossilfri konkurrenskraft – 
bioenergi och bioråvara i industrins omställning. September 2021. 

Fossilfritt Sverige (2021b): Strategi för fossilfri konkurrenskraft – 
vätgas. Januari 2021. 

Fossilfritt Sverige (2020a): Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: 
Fordonsindustrin – lätta fordon. Oktober 2020. 

Fossilfritt Sverige (2020b): Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: 
Fordonsindustrin – tunga fordon. Oktober 2020. 

Fossilfritt Sverige, Energiföretagen (2020c): Färdplan för fossilfri 
konkurrenskraft. Elbranschen. Oktober 2020. 



Referenser SOU 2022:21 

660 

Försvarsmakten (2022): Beslut om förnyad redovisning av 
riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära 
del enligt 3 kap 9 § miljöbalken. FM2021-25290:1. 26 januari 2022. 

Gode, Jenny, Löfblad, Ebba, Unger, Thomas, Renström, Julia 
Holm, Johan (Profu), Montin, Stefan (Energiforsk) (2021): 
Efterfrågan på fossilfri el – Analys av högnivåscenario. Slutrapport 
på uppdrag av Energiföretagen Sverige. 23 april 2021. 

Göteborgs hamn (2021): Railport Scandinavia. 2021/11. 
15 november 2021. 

Hansson, Philip, Pettersson, Fredrik, Khan, Jamil, Hrelja, Robert 
(2018): Kommunerna och kollektivtrafiken. En enkätunder-
sökning om Sveriges kommuners arbete för att stödja 
kollektivtrafiken. K2 Working papers. 2018:6. 28 augusti 2018. 

Hedegaard Sørensen, Claus, Isaksson, Karolina, Macmillen, James, 
Åkerman, Jonas (2013): Strategies to manage barriers in policy 
formation and implementation of road pricing packages. 
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 60. 
Januari 2013. 

Hennlock, Magnus, Hult, Cecilia, Roth, Anders, Nilsson, Magnus, 
Sprei, Frances, Kåberger, Tomas (2020): Vägskatt för personbilar. 
IVL Svenska miljöinstitutet. Rapport C 469. Januari 2020. 

Holm, Fredrik (2019): Vänd pyramiden! Planera för en hållbar 
mobilitet. Gröna Bilister. 29 augusti 2019. 

Holtz, Christian, Obel, Fredrik (2020): PM till Energimyndigheten: 
Var hamnar den nya elanvändningen? – En studie av elanvänd-
ningens utveckling per län till år 2030. Studie genomförd av 
Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. 8 januari 2020. 

Hult, Cecilia (2021): NOX-utsläpp i klimatscenarier för vägtrafik. 
IVL Svenska miljöinstitutet. 19 januari 2021. 

Hult, Cecilia, Larsson, Mats-Ola, Roth, Anders, Envall, Pelle 
(2019): Arbetsplatsparkering – dagens utmaningar och framtidens 
lösningar. IVL Svenska miljöinstitutet. Rapport C 452. 
December 2019. 

Hult, Åsa, Larsson, Mats-Ola, Wennberg, Hanna, Nyström, 
Kristina (2017): Motsättningar mellan prognosstyrd och målstyrd 
planering av infrastruktur. IVL Svenska miljöinstitutet. 
Rapport C 248. Augusti 2017. 



SOU 2022:21 Referenser 

661 

International Transport Forum (2021): Reversing Car Dependency: 
Summary and Conclusions. ITF Roundtable Reports, No. 181. 
OECD Publishing. 25 februari 2021. 

Isaksson, Elias, Kanggård, Åsa (2019): Kunskapsöversikt: 
Stadsmiljöavtalets politiska process. K2 working paper 2019:10. 
Augusti 2019. 

Isaksson, Karolina (2021): Länsstyrelsernas roll i planeringen för ett 
transporteffektivt samhälle – redovisning av ett uppdrag till 
Klimaträttsutredningen. 15 november 2021. 

IVA Mobilitetsbedrijf i.s.m. (2019): Evaluatie Circulatieplan Gent. 
Maj 2019. 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) (2019): Så klarar det 
svenska elsystemet klimatmålen – En delrapport från IVA-projektet 
Vägval för klimatet. September 2019. 

Jeswani, H.K, Chilvers, A., Azapagic, A. (2020): Environmental 
sustainability of biofuels: a review. Proceedings of the Royal 
Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 
25 november 2020. 

Johansson, Håkan (2021): Mål för trafikens utveckling – inverkan på 
nationell transportplanering – en jämförelse mellan Norge och 
Sverige. Inspel till Klimaträttsutredningen. 27 maj 2021. 

Johnsson, Filip (Chalmers tekniska högskola), Löfblad, Ebba, 
Unger, Thomas, Gode, Jenny (Profu) (2022a): 
Nyckelverksamheter i omställningen. Delrapport B1 till Klimat-
rättsutredningen, dnr Komm2021/00110/M. 26 januari 2022. 

Johnsson, Filip (Chalmers tekniska högskola), Hagberg, Martin, 
Löfblad, Ebba, Unger, Thomas (Profu) (2022b): Elektrifieringens 
betydelse för omställningen. Delrapport B2 till Klimaträtts-
utredningen, dnr Komm2021/00110/M. 15 februari 2022. 

Johnsson, Filip (Chalmers tekniska högskola), Hagberg, Martin, 
Löfblad, Ebba, Unger, Thomas (Profu) (2022c): Transport-
effektivitet. Delrapport B3 till Klimaträttsutredningen, 
dnr Komm2021/00110/M. 15 februari 2022. 

Klimatpolitiska rådet (2022): Klimatpolitiska rådets rapport 2022. 
Rapport nr 5. 16 mars 2022. 

Klimatpolitiska rådet (2021): Klimatpolitiska rådets rapport 2021. 
Rapport nr 4. 25 mars 2021. 



Referenser SOU 2022:21 

662 

Klimatpolitiska rådet (2019): Klimatpolitiska rådets rapport 2019. 
Rapport nr 2. Mars 2019. 

Kløcker Larsen, Rasmus (Stockholm Environment Institute), 
Boström, Maria (Svenska Samernas Riksförbund) (2021): ”De 
kör över en ändå…”, Konsekvenser av gruvan i Kaunisvaara för 
Muonio sameby. Stockholm Environment Institute working 
paper. April 2021. 

Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04) (2021): 
Policyförslag från Komet, dnr Komm2021/00216/N 2018:04. 
22 mars 2021. 

Kronsell, Annica, Dymén, Christian, Smidfelt Rosqvist, Lena, 
Winslott Hiselius, Lena (2019): Masculinities and Femininities 
in sustainable transport policy. A focus on Swedish municipalities. 
NORMA International Journal for Masculinity Studies, Vol. 15. 
Januari 2020. 

Kronsell, Annica, Smidfelt Rosqvist, Lena, Winslott Hiselius, Lena 
(2016): Achieving Climate Objectives in Transport Policy by 
Including Women and Challenging Gender Norms – the Swedish 
Case. International Journal of Sustainable Transportation 10. 
Juni 2016. 

Larsson, Martin, Svensson, Helena (2021): Effekter av 
stadsmiljöavtalet – Utvärdering av försöksperioden 2015–2018. 
K2 working paper 2021:10. Juni 2021. 

Larsson, Mats-Ola, Lund, Emma, Pettersson-Löfstedt, Fredrik, 
Styhre, Linda (2020a): Miljömål i transportplaneringen. Hur 
miljömål hanteras på nationell, regional och lokal nivå vid 
planering av infrastruktur. Naturvårdsverket. Rapport 6937. 
Oktober 2020. 

Larsson, Mats-Ola, Persson, Martin, Romare, Mia, Kloo, Henrik 
(2020b): Hållbar elektromobilitet. Vad krävs för att eldrivna 
vägtransporter ska vara miljömässigt och socialt hållbara. IVL 
Svenska miljöinstitutet. Rapport C 552. November 2020. 

Larsson, Mats-Ola (2019): Gröna transportplaner, förtätning och 
hållbart resande – historik och tillämpning i Göteborg. IVL 
Svenska miljöinstitutet. Rapport C 375. Mars 2019. 

  



SOU 2022:21 Referenser 

663 

Lennerhag, Oscar (2020): Konsekvenser av kablifiering i stamnätet, 
Elkvalitet, temporära överspänningar och interaktion. I2G 
Independent Insulation Group. Rapport R20-1218-01. 
12 maj 2020. 

Lewin, Catharina, Gustafsson, Susanne, Nyberg, Jonna (2006): 
Utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö. 
VTI rapport 546. Maj 2006. 

Lindblom, Erik, Malmaeus, Mikael (2020): Kartläggning av koppling 
mellan miljökvalitetsmål och tillståndspliktiga verksamheter. 
IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapport B 2397. Oktober 2020. 

Litman, Todd (2013): Critical Analysis of Conventional Transport 
Economic Evaluation. Victoria Transport Policy Institute. 
30 september 2013. 

Ljungberg, Christer, Smidfelt Rosqvist, Lena, Wendle, Björn (2014): 
Trafikverkets tillämpning av Fyrstegsprincipen: Idéer kring 
uppföljning. Trivector rapport 2014:112. 12 december 2014. 

Lund, Emma, Dalholm, Olivia, Dymén, Christian, Johansson, 
Håkan, Odhage, John (2022): Konsekvensanalys av förslag från 
Klimaträttsutredningen för transportplaneringen. Trivector 
Traffic. Rapportnummer 2022:28. Mars 2022. 

Lund, Emma, Lycke, Ellen (2021a): Utvecklade stadsmiljöavtal – 
lärdomar från Finland. Trivector Rapport 2021:60. 
December 2021. 

Lund, Emma, Smidfelt Rosqvist, Lena, Wennberg, Hanna (2021b): 
Fullt genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen – 
slutrapport med rekommendationer. Trivector Traffic Rapport 
2021:38. Februari 2021. 

Lundberg, Kristina, Balfors, Berit, Gunnarsson-Östling, Ulrika, 
Eriksson, Linnea, Isaksson, Karolina, Robinson, Tobias (2020): 
Strategisk miljöbedömning i långsiktig transportplanering. 
TRAMP. 6 april 2020. 

Länsstyrelserna Regional utveckling & samverkan i 
miljömålssystemet (RUS) (2021): PM om länsstyrelsernas 
remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag. 3 februari 2020. 

  



Referenser SOU 2022:21 

664 

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands 
län (2020): Förutsättningar för en trygg elförsörjning. Lst Skåne 
31142-2020, Lst Stockholm 106-52041-2019, Lst Uppsala 8021-
2019, Lst Västra Götaland 42159-2019. 7 september 2020. 

Lättman, Katrin (2018): Perceived Accessibility. Living a satisfactory 
life with help of the transport system. Doktorsavhandling. Karlstad 
University Studies 2018:50. November 2018. 

Marsden, Greg, Anable, Jillian, Chatterton, Tim, Docherty, Iain 
(2020): Studying disruptive events: Innovations in behaviour, 
opportunities for lower carbon transport policy? Transport policy 94. 
April 2020. 

Martens, Karel, Di Ciommo, Floridea (2017): Travel time savings, 
accessibility. Gains and equity effects in cost-benefits analysis. 
Transport Reviews 37. Januari 2017. 

McInnon, Alan (2016): Freight Transport in a Low-Carbon World. 
Assessing Opportunities for Cutting Emissions. TR News 306. 
November–december 2016. 

Medelius-Bredhe, Lotta, Viklund, Annika, Höhler, Martin, 
Lindehag, Johan, Berglund, Clas, Brandsma, Erik (2021): 
Förslag till åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av elnätet. 
Skrivelse till regeringen från regionnätsföretagen Ellevio, E.ON 
Energidistribution, Skellefteå Kraft Elnät, Vattenfall Eldistribution 
och Jämtkraft samt Svenska kraftnät. 29 januari 2021. 

Miljömålsrådet (2022): Miljömålsrådets årsrapport 2022 inklusive 
förslag till regeringen. Naturvårdsverket. Mars 2022. 

Morfeldt, J., Davidsson Kurland, S., Johansson, D. (2021): Carbon 
footprint impacts of banning cars with internal combustion 
engines. Transportation Research Part D: Transport and 
Environment, Vol. 95. Maj 2021. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2014): Fotgängar-
olyckor. Statistik och analys. Publikationsnummer MSB744. 
September 2014. 

Mårtensson, Malin, Dymén, Christian (2021): Transporter, resande 
och segregation. En forskningsgenomgång. Rapport 2021:41. 
Februari 2021. 

  



SOU 2022:21 Referenser 

665 

Naturvårdsverket (2021a): Miljömålen i miljöbedömning och 
tillståndsprövning. Utmaningar och möjligheter. MERIT – 
Miljömålens relevans i MKB och tillståndsprocesser. 
Naturvårdsverkets rapport 6966. Februari 2021. 

Naturvårdsverket (2021b): Underlag om steg 1 och steg 2 i nationell 
transportplanering. Promemoria från Naturvårdsverket till 
Miljödepartementet, Naturvårdsverkets ärendenr.  
NV-03711-21. 19 april 2021. 

Naturvårdsverket (2020): Miljömål i transportplaneringen. Hur 
miljömål hanteras på nationell, regional och lokal nivå vid 
planering av infrastruktur. Naturvårdsverkets rapport 6937. 
Oktober 2020. 

Niska, Anna, Eriksson, Jenny (2013): Statistik över cyklisters 
olyckor. Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling. 
VTI rapport 801. December 2013. 

Norheim, Bård, Høyem, Harald (2016): Hållbara Urbana 
Transporter. Urbanet Analyse rapport 90/2016. 2017. 

Norman, Thomas, Johansson, Håkan (2021): Hållbar väg till 
klimatmålet. Magisteruppsats. Malmö Universitet. Augusti 2021. 

North European Power Perspectives (NEPP) (2016): Reglering av 
kraftsystemet med ett stort inslag av variabel produktion. Mars 2016. 

OECD (2021): Transport Strategies for Net-Zero Systems by Design. 
OECD Publishing. November 2021. 

Ostrom, Elinor (1990): Governing the Commons: The Evolution of 
Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. 
1990. 

Ottvall, Richard, Green, Martin (2020): Kraftledningars påverkan 
på fåglar – en syntesrapport. Lunds universitet. 18 februari 2020. 

Persson, Martin, Hult, Cecilia, Larsson, Mats-Ola (2019): 
Transportstudien 2019. Analys av åtgärder för en hållbar 
transportsektor. IVL Svenska miljöinstitutet. Rapport C 450. 
November 2019. 

Pettersson, Maria (2021): Vikten av att väga in klimatet – 
Reflektioner kring möjligheten att tillmäta klimatnyttan betydelse 
i tillståndsprövning enligt miljöbalken. Underlagsrapport till 
Klimaträttsutredningen. Luleå tekniska universitet. 
15 september 2021. 



Referenser SOU 2022:21 

666 

Post- och telestyrelsen (2021): PTS mobiltäcknings- och bredbands-
kartläggning 2020. En geografisk översikt av tillgången till bred-
band och mobiltelefoni i Sverige. PTS-ER-2021:16. 26 mars 2021. 

Preem (2020): Hållbarhetsredovisning 2020. Preem progress book – 
Preems roll i samhällsomställningen. 

Pädam, Sirje, Andersson, Matts, Brudell-Freij, Karin, Hallström, 
Anton, Johansson, Erik, Moback, Daniel, Nelander, Leif, 
Viklund, Victoria (2022): Styrmedel för ett transporteffektivt 
samhälle. Underlag till Trafikanalys uppdrag att föreslå styrmedel 
inför kommande klimatpolitiska handlingsplan. Rapport av WSP 
på uppdrag av Trafikanalys. 31 januari 2022. 

Qvist, Staffan (2020): Kraftsamling elförsörjning – Långsiktig 
Scenarioanalys. Studie genomförd av Quist Consulting på 
uppdrag av Svenskt Näringsliv. 10 september 2020. 

Riksrevisionen (2021): Statlig medfinansiering av regional 
kollektivtrafik. RIR 2021:15. 29 april 2021. 

Riksrevisionen (2019): Vanans makt – regeringens styrning av 
länsstyrelserna. RiR 2019:2. 22 januari 2019. 

Riksrevisionen (2018): Fyrstegsprincipen inom planering av 
transportinfrastruktur – tillämpas den på avsett sätt? RiR 2018:30. 
22 november 2018. 

Romson, Åsa, Kloo, Henrik (2022a): Parkeringsskatt som styrmedel. 
IVL Svenska miljöinstitutet. Rapport C 685. April 2022. 

Romson, Åsa (2022b): Dags för modernare Parkeringsregler! 
Styrning av gatuparkering i städer. IVL Svenska miljöinstitutet. 
Rapport C 654. Mars 2022. 

Romson, Åsa, Hellsten, Sofie, Rydstedt, Anton (2021): 
Tillståndsvillkor för klimatutsläpp rörande transporter till och från 
hamnar och flygplatser – rättsligt olämpligt eller rimlig styrning 
mot klimatmålen? Nordisk miljörättslig tidskrift 2021:1. 
6 december 2021. 

Roth, Anders, von Bahr, Jenny, Kloo, Henrik, Wisell, Tomas 
(2021a): Zero-emission vehicles and zones in Nordic cities. 
Promotion, instruments and effects. IVL Svenska miljöinstitutet. 
Rapport C 566. Januari 2021. 

Roth, Anders, Romson, Åsa (2021b): Transporteffektivitet – i lagens 
namn. IVL Svenska miljöinstitutet. Rapport U 6473. Juni 2021. 



SOU 2022:21 Referenser 

667 

Roth, Anders, Hult, Cecilia, Hult, Åsa (2018): Sänkt p-tal som 
drivkraft för attraktiv stadsbyggnad och hållbar mobilitet, IVL 
Svenska miljöinstitutet. Rapport C 276. Januari 2018. 

Sjunnesson, Helene, Helldorff, Elisabeth (red.) (2012): 100 inno-
vationer. 51–100 Metallbearbetning – Ångmaskinen. Dædalus: 
Tekniska museets årsbok. Årg. 81(2013). Stockholm 2012. 

Skarin, Anna, Sandström, Per, Alam, Moudud, Buhot, Yann, 
Nellema, Christian (2016): Renar och vindkraft II – Vindkraft i 
drift och effekter på renar och renskötsel. Sveriges lantbruks-
universitet. Rapport 294. 18 juli 2016. 

Smidfelt Rosqvist, Lena (2020): Jämställdhet och transportsystemet. 
VINNOVA 2020:05. Februari 2020. 

Smidfelt Rosqvist, Lena, Nordlund, Jesper (2011): Inducerad 
trafikefterfrågan hjälp att hantera fenomenet i planering av trafik-
systemet. Trivector Traffic. Rapport 2011:01. Februari 2011. 

Sprei, Frances, Hult, Cecilia, Hult, Åsa, Roth, Anders (2020): 
Review of the effects of developments with low parking 
requirements. Sustainability, Vol. 12. 26 februari 2020. 

Statskontoret (2021): Regional utveckling – regionernas erbjudanden 
och länsstyrelsernas roll. 2021:11. Juni 2021. 

Strålsäkerhetsmyndigheten (2008): Strålsäkerhetsmyndighetens 
allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält. SSMFS 2008:18. 

Strömblad, Emma, Malmström, Calle, Fogelholm, Rikard (2018): 
Steg 1- och 2-åtgärder i kommunal och regional planering: Hinder 
och uteblivna nyttor. WSP Analys & Strategi. 9 januari 2018. 

Svensk Kollektivtrafik (2021): Kollektivtrafikbarometern Tema 
2020 – Coronapandemin. 

Svenska kraftnät (2022): Kortsiktig marknadsanalys 2021. 
Svk 2022/96. 31 januari 2022. 

Svenska kraftnät (2021a): Långsiktig marknadsanalys 2021. 
Scenarier för elsystemets utveckling fram till 2050. Svk 2019/3305 
Version: 1.0. Maj 2021. 

Svenska kraftnät (2021b): Stödtjänster och avhjälpande åtgärder i ett 
energisystem under förändring. Svk 2020/4162. 15 oktober 2021. 



Referenser SOU 2022:21 

668 

Svenska kraftnät (2021c): Systemutvecklingsplan 2022–2031. 
Vägen mot en dubblerad användning. 16 november 2021. 

Svenska kraftnät (2019a): Kärnkraftens roll i kraftsystemet. 
Svk 2017/3593. 15 februari 2019. 

Svenska kraftnät (2019b): Långsiktig marknadsanalys 2018. 
Långsiktsscenarier för elsystemets utveckling fram till år 2040. 
Svk 2018/2260. 31 januari 2019. 

Svenska kraftnät (2019c): Svenska kraftnäts remissvar på 
Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna 
tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30). Svk 2019/1950. 
30 oktober 2019. 

Svenska kraftnät (2019d): Systemutvecklingsplan 2020–2029. 
18 december 2019. 

Svenska kraftnät (2003): Elavbrottet 23 september 2003 – händelser 
och åtgärder. Rapport nr 1:2003. 4 november 2003. 

Svenska kraftnät, Oberoende elhandlare, Energiföretagen (2021): 
Svensk elmarknadshandbok. Utgåva nr 21B version 
1 oktober 2021. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverket (2013): 
Trafiksäkra staden – handbok för ett målinriktat kommunalt 
trafiksäkerhetsprogram. 10 september 2013. 

Söderbergh, Alfred, Adell, Emeli, Winslott Hiselius, Lena (2021): 
What is the substitution effect of e-bikes? A randomised controlled 
trial. Transportation Research Part D: Transport and 
Environment, Vol. 90. 2021. 

Thoresson, Karin (2011): Att beräkna det goda samhället. 
Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik 
inom transportområdet. Linköpings universitet. Institutionen för 
TEMA. Augusti 2011. 

Tillväxtverket (2018): Tillgänglighet till kommersiell och offentlig 
service 2018. Rapport 0249. Mars 2018. 

Trafikanalys (2019): Gång-, cykel- och kollektivtrafik – uppföljning 
och indikativa kommunala mål. Rapport 2019:7. April 2019. 

Trafikanalys (2018a): Hur förbättrar vi kunskapen om gods-
transporter med lätta lastbilar? Rapport 2018:3. Februari 2018. 



SOU 2022:21 Referenser 

669 

Trafikanalys (2018b): Så reser vi baserat på socioekonomi – 
resmönster för 37 grupper. PM 2018:9. December 2018. 

Trafikanalys (2016): Migration, invandring och framtida 
transportpolitik. Rapport 2016:14. Maj 2016. 

Trafikanalys (2014): Skilda landsbygders tillgänglighet och 
transportpolitiska utmaningar. Rapport 2014:16. December 2014. 

Trafikverket (2021a): Förslag till nationell plan för transport-
infrastrukturen 2022–2033. Publikationsnummer 2021:186. 
30 november 2021. 

Trafikverket (2021b): Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 
Publikationsnummer 2021:227. 30 november 2021. 

Trafikverket (2021c): Uppdrag att intensifiera arbetet med att främja 
intermodala järnvägstransporter. Publikationsnummer 2021:254. 
21 december 2021. 

Trafikverket (2021d): Utgör markåtkomst ett hinder för tillkomsten 
av cykelvägar? Ärendenummer TRV 2021/3614. 11 januari 2021. 

Trafikverket (2020a): Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2020. 
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020. 
Publikationsnummer 2021:099. Maj 2021. 

Trafikverket (2020b): Beskrivning av Scenarioverktyget. 
Publikationsnummer 2020:085. 16 mars 2020. 

Trafikverket (2020c): Inriktningsunderlag inför transport-
infrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037. 
Publikationsnummer 2020:186. 

Trafikverket (2020d): Kunskapsunderlag om energieffektivisering och 
begränsad klimatpåverkan. Publikationsnummer 2020:084. 
1 juni 2020. 

Trafikverket (2020e): Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes 
transporter – ett regeringsuppdrag. Publikationsnummer 2020:080. 
16 mars 2020. 

Trafikverket (2020f): Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder. 
Sammanställning av effektsamband. Publikationsnummer 
2020:240. 16 november 2020. 

  



Referenser SOU 2022:21 

670 

Trafikverket (2020g): Trafikprognoser – en underlagsrapport till inrikt-
ningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 
2022–2033 och 2022–2037. Publikationsnummer 2020:187. 
30 oktober 2020. 

Trafikverket (2018a): Hantering av steg 1 och 2-åtgärder i 
transportplanering, investerings- och underhållsplaner. 
TDOK 2018:0498. 23 november 2018. 

Trafikverket (2018b): Trafikverkets ansvar för mobility management 
i byggskedet. Ärendenummer TRV 2018/71076. 13 juni 2018. 

Trafikverket (2018c): Transportplanering 2.0. En åtgärd initierad av 
Miljömålsrådet. Publikationsnummer 2018:227. 3 december 2018. 

Trafikverket (2017): Underlag till Miljömålsrådets samverkans-
åtgärd, stadsmiljöavtal 2.0. Opublicerad PM. 15 december 2017. 

Trafikverket (2016a): Åtgärder för att minska transportsektorns 
utsläpp av växthusgaser – ett regeringsuppdrag. 
Publikationsnummer 2016:111. 30 juni 2016. 

Trafikverket (2016b): Åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Nationell 
rapport. Ärendenummer TRV 2016/19427. 1 mars 2016. 

Transportstyrelsen (2021): Covid-19-pandemins påverkan på 
transportmarknaden. TSG 2021-355. 25 februari 2021. 

Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling (2018): Möjligheter 
och begränsningar med samhällsekonomiska analyser. 2018. 

Vindkraftens klimatnytta: Vindkraftens klimatnytta i 
miljöprövningen. 30 mars 2020. 

Wennberg, Hanna, Kerttu, Johan, Runesson, Helena, Wendle, 
Björn (2018): Barriärer och möjligheter för införande av MaaS 
och delade mobilitetstjänster i socialt utsatta områden: 
Delrapport 2 från forskningsprojektet Inkluderande MaaS. 
Trivector Traffic Rapport 2018:46. Juni 2018. 

Wennberg, Hanna, Milton, Jonna, Dahlholm, Olivia, Indebetou, 
Lovisa (2019): Är trafiksäkerheten jämnt fördelad? Genusglasögon 
och rättvisesnöre på trafiksäkerheten. Trivector Traffic 
Rapport 2019:166. Februari 2020. 



SOU 2022:21 Referenser 

671 

Wennberg, Hanna, Sundberg, Ida (2017): Sänkt bashastighet i tätort: 
Konsekvenser för oskyddade trafikanters trafiksäkerhet och 
trygghet. Trivector Traffic. Rapport 2016:110. Mars 2017. 

Winslott Hiselius, Lena (2021): Kollektivtrafiken och 
klimatutmaningen. K2 Outreach 2021:3. November 2021. 

Winslott Hiselius, Lena, Khan, Jamil, Smidfelt Rosqvist, Lena, Lund, 
Emma, Nilsson, Lars, Nilsson, Magnus (2020): En rättvis 
omställning av transportsystemet – En analys av de sociala 
effekterna av styrmedel för minskade klimatutsläpp. Trafik och 
väg, nr 318. Lunds Tekniska Högskola. Januari 2020. 

Winslott Hiselius, Lena, Kronsell, Annica, Dymén, Christian, 
Smidfelt Rosqvist, Lena (2019): Investigating the link between 
transport sustainability and the representation of women in Swedish 
local committees. Sustainability, Vol. 11. 29 augusti 2019. 

Witzell, Jacob (2021): Scenarier i nationell transportplanering. 
PM till Klimaträttsutredningen. VTI. 3 december 2021. 

World Health Organization (2006): Framework for developing 
health-based EMF standards. 

World Health Organization (2007): Extremely Low Frequency Fields. 
Environmental Health Criteria Monograph No. 238. 2007. 

WSP (2021): Brister, beslut och balans i elsystemet – så kan 
ekvationen gå ihop. 22 februari 2021. 

WSP (2012): Fyrstegsprincipen genom en planeringsomgång. 
RiR 2012:21. December 2012. 

Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (2014): 
Evidence – How urban transport projects are appraised: current 
practice in the EU. Wuppertal Institute for Climate, 
Environment and Energy. 10 november 2014. 

Åström, Stefan (2019): Estimating the potential of incremental 
behavioural changes to reduce Swedish emissions of NEC 
Directive air pollutants. IVL Svenska miljöinstitutet. 
Report C 462. September 2019. 



Referenser SOU 2022:21 

672 

Propositioner 

Prop. 2021/22:153: Genomförande av elmarknadsdirektivet när det 
gäller nätverksamhet. 

Prop. 2021/22:1: Budgetpropositionen för 2022, Utgiftsområde 20, 
Bilaga Klimatredovisning. 

Prop. 2020/21:188: Moderna tillståndsprocesser för elnät. 
Prop. 2020/21:151: Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar 

i hela Sverige. 
Prop. 2020/21:17: Genomförandet av MKB-direktivet i plan- 

och bygglagen. 
Prop. 2019/20:65: En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk 

handlingsplan. 
Prop. 2019/20:1: Budgetpropositionen för 2021, Utgiftsområde 22. 
Prop. 2017/18:266: En ny regional planering. 
Prop. 2017/18:243: Vattenmiljö och vattenkraft. 
Prop. 2017/18:228: Energipolitikens inriktning. 
Prop. 2017/18:212: Förbud mot utvinning av uran. 
Prop. 2016/17:200: Miljöbedömningar. 
Prop. 2016/17:146: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
Prop. 2016/17:21: Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar 

för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
Prop. 2016/17:16: Godkännande av klimatavtalet från Paris. 
Prop. 2015/16:117: Effektreserv 2020–2025. 
Prop. 2012/13:70: Prövning av nätkoncession. 
Prop. 2012/13:35: Nya regler för industriutsläpp. 
Prop. 2012/13:25: Investeringar för ett starkt och hållbart 

transportsystem. 
Prop. 2011/12:125: Geologisk lagring av koldioxid. 
Prop. 2011/12:118: Planeringssystem för transportinfrastruktur. 
Prop. 2010/11:56: Prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 
Prop. 2009/10:184: Åtgärdsprogram och tillämpningen av 

miljökvalitetsnormer. 
Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag. 



SOU 2022:21 Referenser 

673 

Prop. 2009/10:156: Regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 
Prop. 2009/10:113: Effektreserven i framtiden. 
Prop. 2008/09:214: Hållbart skydd av naturområden. 
Prop. 2008/09:119: Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. 
Prop. 2008/09:93: Mål för framtidens resor och transporter. 
Prop. 2005/06:182: Miljöbalkens sanktionssystem, m.m. 
Prop. 2004/05:129: En effektivare miljöprövning. 
Prop. 2004/05:59: Miljökonsekvensbeskrivningar enligt plan- och 

bygglagen, m.m. 
Prop. 2003/04:2: Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 
Prop. 2002/03:85: Vissa elmarknadsfrågor. 
Prop. 1997/98:90: Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. 
Prop. 1997/98:45: Miljöbalk. 
Prop. 1996/97:136: Ny ellag. 
Prop. 1993/94:162: Handel med el i konkurrens. 
Prop. 1991/92:133: om en elmarknad med konkurrens. 
Prop. 1988/89:92: om ny minerallagstiftning m.m. 
Prop. 1985/86:90: om följdlagstiftning till den nya plan- och 

bygglagen, lagen om exploateringssamverkan samt lagen om 
hushållning med naturresurser m.m. 

Prop. 1985/86:3: med förslag till lag om hushållning med 
naturresurser m.m. 

Prop. 1985/86:1: med förslag till ny plan- och bygglag. 
Prop. 1984/85:5: om utvecklad kommunal energiplanering m.m. 
Prop. 1981/82:188: med förslag till lag om ändring i lagen 

(1902:71 s. 1): innefattande vissa bestämmelser om elektriska 
anläggningar, m.m. 

Prop. 1979/80:170: om vissa energifrågor. 
Prop. 1976/77:129: med förslag till lag om kommunal 

energiplanering, m.m. 
Prop. 1971:123: med förslag till väglag m.m. 
Prop. 1957:161: med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2, 3 

och 4 §§ lagen den 27 juni 1902 (nr 71): innefattande vissa 
bestämmelser om elektriska anläggningar. 
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Prop. 1938:137: med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2, 3 
och 15 §§ lagen den 27 juni 1902 (nr 71): innefattande vissa 
bestämmelser om elektriska anläggningar. 

Prop. 1902:9: Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med 
förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser om elektriska 
anläggningar, och till lag om ändrad lydelse af 19 kap. 20 § och 
20 kap. 3 § strafflagen. 

SOU 

SOU 2021:51: Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
Betänkande av Artskyddsutredningen (M 2020:03). 

SOU 2021:48: I en värld som ställer om – Sverige utan fossila 
drivmedel 2040. Betänkande av Utfasningsutredningen 
(M 2019:04). 

SOU 2021:23: Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
Slutbetänkande av Utredningen samordning för 
bostadsbyggande (Fi N 2017:08). 

SOU 2021:21: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden 
och framtiden. Delbetänkande av Klimaträttsutredningen 
(M 2019:05). 

SOU 2019:30: Moderna tillståndsprocesser för elnät.  
Betänkande av Nätkoncessionsutredningen (M 2018:03). 

SOU 2017:107: Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt 
samhällsbygge. Slutrapport från Sverigeförhandlingen 
(N 2014:04). 

SOU 2017:2: Kraftsamling för framtidens energi.  
Betänkande av Energikommissionen (M 2015:01). 

SOU 2016:21: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
Delbetänkande av Miljömålsberedningen (M 2010:04). 

SOU 2015:99: Planering och beslut för hållbar utveckling. 
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Slutbetänkande av 
Riksintresseutredningen (M 2014:01). 

SOU 2005:86: Ägaransvar vid trafikbrott. Betänkande av 
Utredningen om ägaransvar vid trafikbrott (N 2004:14). 
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SOU 2004:37: Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler. 
Delbetänkande av Miljöbalkskommittén (M 1999:03). 

SOU 1976:55: Kommunal energiplanering. Betänkande av 
Kommittén om kommunal energiplanering, KEK. 

SOU 1968:17: Allmänna vägar. Betänkande och förslag av 1960 års 
vägsakkunniga. 

Förordningsmotiv 

Fm 2021:3: Förordning om ändring i plan- och byggförordningen 
(2011:338). 

Lagrådsremisser 

Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft. 24 februari 2022. 

Kommittédirektiv 

Dir. 2021:57: Tilläggsdirektiv till Miljöprövningsutredningen 
(M 2020:06). 

Dir. 2021:16: Prövningsprocesser och regelverk för en hållbar 
försörjning av innovationskritiska metaller och mineral 
(N 2021:01). 

Dir. 2020:86: En modern och effektiv miljöprövning (M 2020:06). 
Dir. 2020:15: Tilläggsdirektiv till Samordning för bostadsbyggande 

(Fi N 2017:08). 
Dir. 2019:106: Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot 

försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar (M 2019:04). 
Dir. 2017:126: Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande 

(Fi N 2017:08). 
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Skrivelser m.m. 

Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och håll-
bar elförsörjning för en historisk klimatomställning (elektrifierings-
strategin). Bilaga till beslut II 4 vid regeringssammanträde den 
3 februari 2022, I 2022/00299 m.fl. 3 februari 2022. 

Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan. 
Infrastrukturdepartementet. 16 januari 2020. 

Nationellt luftvårdsprogram. Bilaga till beslut I:9 vid 
regeringssammanträde den 28 mars 2019, M2019/00243/KI. 
28 mars 2019. 

Januariavtalet. Sakpolitisk överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet 
de gröna. 11 januari 2019. 

Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. 
Regeringens skrivelse 2017/18:230. 12 april 2018. 

Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
(energiöverenskommelsen). 10 juni 2016. 

Utskottsbetänkanden 

Energipolitikens inriktning. Näringsutskottets betänkande. 
2017/18:NU22. 

Internationella konventioner och dokument 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Opinion 
approved by the Committee under article 14 of the Convention 
concerning communication No. 54/2013, 
CERD/C/102/D/54/2013. 18 november 2020. 

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
61/295. 13 september 2007. 

Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor (Århuskonventionen). SÖ 2005:28. 

Konventionen om biologisk mångfald. SÖ 1993:77. 
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Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gräns-
överskridande sammanhang (Esbokonventionen). SÖ 1992:1. 

Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter 
samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen). SÖ 1983:30. 

Ramsarkonventionen om våtmarker av internationell betydelse i 
synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar 
(Ramsarkonventionen). SÖ 1975:76. 

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. 
SÖ 1971:42. 

EU-rättsakter och dokument från EU:s institutioner 

Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma 
europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer 
överkomligt pris, COM(2022) 108 final. 8 mars 2022. 

Kommissionens tillkännagivande, Bedömning av planer och projekt 
avseende Natura 2000-områden – metodvägledning om artikel 6.3 
och 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, C(2021) 6913 final. 
28 september 2021. 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring 
av förordningarna (EU) 2018/841 vad gäller omfattning, 
förenkling av regler för efterlevnadskontroll, fastställande av 
medlemsstaternas mål för 2030 och åtaganden för att kollektivt 
uppnå klimatneutralitet 2035 i sektorn för markanvändning, 
skogsbruk och jordbruk, och (EU) 2018/1999 vad gäller 
förbättrad övervakning, rapportering, uppföljning av framsteg 
och översyn, KOM(2021) 554 final. 14 juli 2021. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 av 
den 30 juni 2021 om inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet och om ändring av förordningarna (EG) 
nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2020/2184/EU av den 
16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten 
(dricksvattendirektivet). 

Meddelande från kommissionen, Resiliens för råvaror av avgörande 
betydelse: Att staka ut vägen mot ökad trygghet och hållbarhet, 
COM(2020) 474 final. 3 september 2020. 
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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 
(taxonomiförordningen). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 
5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för 
el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 
5 juni 2019 om den inre marknaden för el 
(elmarknadsförordningen). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/941 av 
den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn och om 
upphävande av direktiv 2005/89/EG. 

Europaparlamentets och rådets förordning 2018/1999 (EU) av 
den 11 december 2018 om styrning av energiunionen och av 
klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 
2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den 
30 maj 2018 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthus-
gaser från markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring i förordning (EU) nr 525/2013 och beslut 
nr 529/2013/EU (LULUCF-förordningen). 

Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 
2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och 
återuppbyggnad avseende elektricitet. 

Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 
om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem. 

Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som 
avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt C/2016/2946. 19 juli 2016. 
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Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 
om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 
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(industriutsläppsdirektivet). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 
12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar 
och försämring (grundvattendirektivet). 
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(2004). Reclaiming city streets for people: Chaos or quality of life?. 
Office for Official Publications of the European Communities. 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 
2001 om bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan (SMB-direktivet). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 
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Rättsfall från domstolar utanför Sverige 

Dom den 28 oktober 2021, IE mot Magistrat der Stadt Wien,  
C-357/20, EU:C:2021:881. 

Høyesteretts dom 11 oktober 2021, HR 2021 1975 S. 
Dom av den 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen m.fl. mot 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län m.fl., förenade målen  
C-473/19 och C-474/19, EU:C:2021:166. 

Dom av den 1 juli 2015, Weser, C-461/13, EU:C:2015:433. 
Dom av den 11 april 2013, Sweetman, C-258/11, EU:C:2013:220. 
Dom av den 24 november 2011, Alto Sil, C-404/09, 

EU:C:2011:768. 
Dom av den 7 september 2004, Waddenzee, C-127/02, 

EU:C:2004:482. 
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Kommittédirektiv 2019:101 

Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå 
Sveriges klimatmål 

Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2019 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska se över all relevant svensk lagstiftning så att 
det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Syftet är att skapa bättre 
förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. 

Utredaren ska bl.a. 

• se över hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt 
verktyg för att nå klimatmålen, 

• identifiera annan relevant lagstiftning som kan ha betydelse för 
att nå klimatmålen, 

• redovisa på vilket sätt lagstiftningen är relevant för möjligheterna 
att nå klimatmålen, 

• prioritera lagstiftningarna utifrån förutsättningar att bidra till att 
dessa mål kostnadseffektivt nås, 

• se över denna lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får 
genomslag, 

• lämna nödvändiga författningsförslag, 

• redovisa eventuella ytterligare utredningsbehov, och 

• i konsekvensanalysen bl.a. beskriva hur förslagen påverkar svenska 
företags konkurrenskraft, risken för koldioxidläckage och de 
globala koldioxidutsläppen. 
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Ett delbetänkande ska lämnas den 1 december 2020. Uppdraget ska 
slutredovisas senast den 15 maj 2022. 

Bakgrund 

Det klimatpolitiska ramverket 

Under 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
Ramverket syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en ambi-
tiös och effektiv klimatomställning. Det klimatpolitiska ramverket 
består av nationella klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. 

Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast 2045 inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att där-
efter nå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser 
från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre 2045 än ut-
släppen 1990. Målet omfattar inte alla utsläpp, bl.a. omfattas inte upp-
tag i sektorn för markanvändning och skogsbruk. För att nå nettonoll-
utsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas i enlighet med 
internationellt beslutade regler. Kompletterande åtgärder som är kända 
i dag handlar om nettoupptag i skog och mark, verifierade utsläpps-
minskningar genom investeringar i andra länder samt avskiljning och 
lagring av biogen koldioxid (bio-CCS), s.k. minusutsläpp. 

Två av etappmålen på väg mot det långsiktiga målet innebär att 
utsläppen i Sverige i de sektorer som inte omfattas av EU:s system 
för handel med utsläppsrätter senast år 2030 bör vara minst 63 pro-
cent lägre än utsläppen 1990, och minst 75 procent lägre år 2040. Lik-
som för nettonollmålet till 2045 omfattar etappmålen inte utsläpp och 
upptag i sektorn för markanvändning och skogsbruk. För att nå etapp-
målen till 2030 och 2040 får kompletterande åtgärder tillgodoräknas 
i enlighet med internationellt beslutade regler upp till 8 procent-
enheter för 2030 respektive 2 procentenheter för 2040. Det tredje 
etappmålet är att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, 
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 
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Sveriges klimatmål nås inte med nuvarande styrmedel 

Sveriges utsläpp av växthusgaser har sedan 1990 minskat med 27 pro-
cent. Minskningen skedde framför allt mellan år 2003 och 2014. 
Därefter har minskningen bromsat in och 2017 var det tredje året i 
rad som utsläppen minskade med mindre än 1 procent. År 2018 mins-
kade utsläppen med 1,8 procent jämfört med 2017. Detta är inte för-
enligt med de klimatpolitiska målen till 2030, 2040 och 2045. Minsk-
ningstakten skulle behöva vara i genomsnitt mellan 5 och 8 procent 
per år. De scenarier som Naturvårdsverket har tagit fram över svenska 
utsläpp och upptag av växthusgaser till och med 2045 visar att de mål 
som fastslagits i det klimatpolitiska ramverket inte kommer att upp-
nås med nuvarande styrmedel. I scenarierna baserade på befintliga 
beslutade styrmedel till och med juni 2018 bedöms de totala svenska 
utsläppen av växthusgaser år 2045 vara 34–41 procent lägre än år 1990, 
vilket innebär ett utsläppsgap till målet på 31–36 miljoner ton 2045. 
Nuvarande åtgärder och styrning bedöms således inte räcka för att 
klimatmålen ska kunna nås. 

Lagstiftning som kan hämma förutsättningarna att nå klimatmålen 

I Sverige tillämpas en rad styrmedel som direkt eller indirekt påverkar 
växthusgasutsläppen. Basen i styrningen är prissättning av utsläpp – 
dels genom skattesystemet, dels genom EU:s utsläppshandelssystem. 
Exempelvis bedöms den svenska koldioxidskatten klart ha dämpat 
utsläppen av växthusgaser sedan den infördes 1991. En annan typ av 
styrmedel som påverkar och styr utsläppen i Sverige är den lagstift-
ning som tillämpas på olika verksamheter. Sverige är sedan snart 25 år 
en del av EU och därmed är även unionens lagstiftning en central del 
av det svenska rättssystemet. En stor mängd lagar och andra regler 
har antagits i helt andra syften än att påverka växthusgasutsläppen, 
men påverkar ändå indirekt förutsättningarna för att nå klimatmålen. 
Samtidigt är det centralt att beakta att annan lagstiftning och andra 
mål styr mot andra angelägna samhällsmål med samma status och 
betydelse. Att löpande göra avvägningar vid målkonflikter är en av 
politikens, myndigheters och domstolars viktigaste uppgifter. 

Miljömålsberedningen gjorde i sitt betänkande En klimat- och luft-
vårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) bedömningen att klimat-
frågan behöver integreras i arbetet i alla politikområden och sektorer 
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och på alla nivåer i samhället. Detta då nästan all mänsklig verksam-
het ger upphov till någon form av miljöpåverkan, och ofta även växt-
husgasutsläpp. Om klimatmålen ska nås är det därför viktigt att se 
över hur klimatfrågan har integrerats i lagstiftning som utformats med 
syfte att reglera olika politikområden och vid behov anpassa denna 
så att den också är i linje med de klimatpolitiska målen. Att Sverige 
når de nationella klimatmålen är en viktig del för att leva upp till de 
åtaganden Sverige har genom FN:s hållbarhetsagenda, Agenda 2030 
och Parisavtalet. 

Klimatlagstiftning kan ge såväl synergier som målkonflikter med 
andra samhällsintressen. Samtidigt kan lagstiftning som har andra 
syften påverka utsläpp av växthusgaser i negativ riktning och därmed 
hämma möjligheterna att nå klimatmålen. Till exempel kan krav på 
utformning av bostäder och offentliga lokaler innebära mer omfat-
tande materialåtgång och större uppvärmningsbehov än nödvändigt 
och livsmedelslagstiftningens krav på omhändertagande av olika livs-
medel vid olika platser kan leda till ett stort transportbehov. Det finns 
även lagstiftning som inte är tydlig när det gäller roller och ansvar 
för minskad klimatpåverkan för samhällets aktörer, på lokal, regional 
och nationell nivå. Kommuner och regioner har i dag inte explicit 
ansvar enligt lag för de klimatpolitiska mål som riksdagen satt upp. 
Det finns förvisso exempel på när klimathänsyn inte tas i nödvändig 
utsträckning trots att lagstiftningen medger det, såsom i offentlig upp-
handling, men det finns också exempel på att lagstiftningen inte er-
bjuder kommuner och regioner de verktyg som krävs för att de ska 
kunna ta den klimathänsyn som de önskar. 

En effektiv styrning mot utsläppsmålen genom lagstiftning krä-
ver att de lagar och andra regler som påverkar utsläpp av växthus-
gaser är utformade på ett ändamålsenligt sätt. Denna utredning syftar 
till att se över all relevant svensk lagstiftning för att skapa förutsätt-
ningar för att nå klimatmålen inom det klimatpolitiska ramverket. 

Dessa kommittédirektiv bygger på en överenskommelse mellan 
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 
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Utgångspunkter 

All relevant svensk lagstiftning ska ses över 

En lagstiftning är relevant för denna utredning om den – direkt eller 
indirekt – styr eller påverkar utsläpp av växthusgaser från svenskt 
territorium och därmed möjligheten att nå klimatmålen. Det ingår i 
utredarens uppdrag att identifiera relevant lagstiftning, redovisa på 
vilket sätt lagstiftningen är relevant för möjligheterna att nå klimat-
målen och prioritera utredningens arbete utifrån bedömningar om 
lagstiftningarnas förutsättningar att bidra med de största och mest 
kostnadseffektiva utsläppsminskningarna så att dessa mål nås. Ana-
lysen bör påbörjas i utredningens inledande skede och vara vägled-
ande för utredningens arbete. 

Den svenska lagstiftningen är omfattande och en genomgång av 
all lagstiftning för att bedöma dess relevans för klimatmålen vore 
mycket resurskrävande. I syfte att identifiera relevant lagstiftning bör 
utredaren beakta det underlag som redan finns i fråga om att skapa 
förutsättningar för hur klimatmålen ska kunna nås. Sådant underlag 
har tagits fram eller håller på att tas fram bl.a. av Naturvårdsverket, 
Klimatpolitiska rådet och Utredningen om kompletterande åtgärder 
för att nå negativa utsläpp av växthusgaser (dir. 2018:70). 

Skattelagstiftningens utformning har stor betydelse för möjligheten 
att nå de uppsatta klimatmålen. Det är därför angeläget att skatterna 
är utformade på ett ändamålsenligt sätt. Regeringen avser att under 
mandatperioden genomföra en omfattande skattereform och en grön 
skatteväxling, med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på 
jobb och företagande, som båda ska bidra till att klimatmålen ska 
nås. Det ingår därför inte i utredarens uppdrag att i denna utredning 
lämna författningsförslag inom skatteområdet. 

EU:s lagstiftning och internationell rätt påverkar i många fall hur 
svensk lagstiftning kan ändras och möjligheterna att införa nya åt-
gärder. Utredaren ska i översynen beakta EU-lagstiftning och inter-
nationell rätt och kan belysa eventuella brister i denna. 

Det ingår inte i uppdraget att föreslå grundlagsändringar. Det in-
går heller inte i uppdraget att lämna förslag som ändrar nuvarande 
ansvarsfördelning mellan nationell, regional och kommunal nivå eller 
det kommunala självstyret. 

Utredaren ska även i sitt arbete beakta samhällsviktiga funktioner 
exempelvis totalförsvarets långsiktiga behov. 
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Lagstiftning som bedöms ha förutsättningar att bidra till stora 
och kostnadseffektiva utsläppsminskningar ska prioriteras 

Miljöbalken och bestämmelser som har antagits med stöd av den har 
betydande potential att styra utsläppen av växthusgaser i Sverige och 
därmed möjligheten att nå klimatmålen och bidra till den gröna om-
ställningen. En översyn av miljöbalken bör prioriteras, i synnerhet de 
delar som gäller prövning av verksamheter som ger upphov till ut-
släpp av växthusgaser i Sverige men också andra aspekter som prövning 
av verksamheter med lokal miljöpåverkan som bidrar till att nå 
klimatmålen men som i dag har svårt att tillgodoräkna sig klimatnyttan 
i prövningen. Vid utformningen av förslagen bör strävan vara förut-
sägbara och effektiva prövningsprocesser som minimerar tiden för 
prövning samt kostnaden och den administrativa bördan för företag. 

Uppdragen 

Se över hur miljöbalken kan utgöra ett effektivt verktyg 
för att nå klimatmålen 

Miljöbalken och bestämmelser som har antagits med stöd av den är 
centrala för möjligheten att nå klimatmålen och har betydande poten-
tial att styra utsläppen av växthusgaser. En översyn av hur miljö-
balken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg för att nå 
klimatmålen bör därför göras. Verksamheter som bidrar till att nå 
klimatmålen, men som har lokal miljöpåverkan, har i dag svårt att till-
godoräkna sig detta i prövningen. Det bör ses över. De delar som 
gäller prövning av verksamheter som ger upphov till utsläpp av växt-
husgaser bör också ses över. I de fall rättsläget är oklart när det gäller 
relationen mellan EU-rätt och nationell rätt ska utredaren inkludera 
detta i översynen och samtidigt belysa hur en eventuell förändring av 
regelverket förhåller sig till den bakomliggande EU-rätten. Utreda-
ren bör även se över hur miljöbalken i övrigt inkluderar klimathän-
syn. Till exempel kan möjligheterna att ställa krav på kompensations-
åtgärder enligt 16 kap. 9 § miljöbalken vid utsläpp av växthusgaser 
behöva ses över, men det kan också handla om att underlätta för 
verksamheter med låg klimatpåverkan eller som på olika sätt kan bidra 
till minskade klimatutsläpp. Utredaren ska lämna nödvändiga författ-
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ningsförslag. Om följdändringar krävs inom annan lagstiftning ska 
utredaren lämna även sådana förslag. 

Utredaren ska även identifiera annan relevant lagstiftning som 
kan ha betydelse för att nå klimatmålen, redovisa på vilket sätt lag-
stiftningen är relevant för möjligheten att nå klimatmålen och prio-
ritera lagstiftning utifrån en bedömning av förutsättningar att bidra 
till de största och mest kostnadseffektiva utsläppsminskningarna så 
att dessa mål nås. Analysen bör påbörjas i utredningens inledande 
skede, vara vägledande för utredningens arbete i nästa fas och ska 
inkluderas i redovisningen av detta uppdrag. 

Göra en översyn av prioriterad lagstiftning och redovisning 
av eventuella ytterligare utredningsbehov 

I en andra fas ska utredningen göra en översyn av annan lagstiftning 
än miljöbalken, som identifierats och bedömts prioriterad och vid 
behov lämna författningsförslag inom dessa områden för att skapa 
förutsättningar för att nå klimatmålen. Utredaren ska även redovisa 
eventuella ytterligare utredningsbehov, i det fall det finns identifie-
rad relevant lagstiftning som bedöms påverka möjligheten att nå kli-
matmålen men där utredaren inte lämnar förslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar ska lämnas enligt 
kommittéförordningen (1998:1474). Konsekvenserna ska anges på 
ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar 
som finns i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. Samhällsekonomiska och andra kostnader och nyttor 
för bl.a. verksamhetsutövare, små och medelstora företag, branscher, 
staten, kommuner, regioner, myndigheter, konsumenter och andra 
berörda aktörer ska uppskattas. 

Särskilt konsekvenser, inklusive eventuella synergier och målkon-
flikter, samt påverkan på svenska företags konkurrenskraft och de 
globala koldioxidutsläppen ska beskrivas och analyseras. Därutöver 
ska utredaren särskilt beskriva och så långt som möjligt kvantifiera 
förslagens konsekvenser med avseende på växthusgasutsläppen. För-
slagens politiska och ekonomiska genomförbarhet ska analyseras och 



Bilaga 1 SOU 2022:21 

688 

beskrivas, inklusive eventuella synergier, målkonflikter och möjlig-
heten att nå berörda politiska mål. Utredaren ska redovisa hur för-
slagen förhåller sig till EU-rätt och internationell rätt. 

Konsekvensanalysen ska påbörjas i utredningens inledande skede 
och löpa parallellt med det övriga arbetet. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska i sitt arbete samråda med berörda myndigheter, orga-
nisationer och pågående relevanta utredningar. Utredaren ska hålla 
sig informerad om och vid behov beakta relevanta förhandlingar och 
arbete på EU-nivå. 

Uppdraget att se över hur miljöbalken kan utgöra ett effektivt 
verktyg för att nå klimatmålen, samt analysen av annan relevant lag-
stiftning, ska redovisas i delbetänkande senast den 1 december 2020. 

Uppdraget att göra en översyn av prioriterad lagstiftning och redo-
visning av eventuella ytterligare utredningsbehov ska redovisas senast 
den 15 maj 2022, vilket även utgör slutredovisningen. 

 
(Miljödepartementet) 
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Kommittédirektiv 2020:87 

Tilläggsdirektiv till  
Klimaträttsutredningen (M 2019:05) 

Beslut vid regeringssammanträde den 27 augusti 2020 

Förlängd tid för delbetänkande 

Regeringen beslutade den 17 december 2019 kommittédirektiv om 
översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål 
(dir. 2019:101). Enligt utredningens direktiv skulle ett delbetänkande 
redovisas senast den 1 december 2020. Uppdraget ska slutredovisas 
senast den 15 maj 2022. 

Utredningstiden för delbetänkandet förlängs. Delbetänkande ska 
i stället redovisas senast den 1 april 2021. 

 
(Miljödepartementet) 
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Kommittédirektiv 2021:50 

Tilläggsdirektiv till  
Klimaträttsutredningen (M 2019:05) 

Beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 2021 

Ändring i uppdraget 

Regeringen beslutade den 17 december 2019 kommittédirektiv om att 
se över relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket kan få 
genomslag (dir. 2019:101). Ett delbetänkande skulle redovisas senast 
den 1 december 2020, men genom tilläggsdirektiv som beslutades den 
27 augusti 2020 förlängdes utredningstiden för delbetänkandet till 
den 1 april 2021 (dir. 2020:87). Uppdraget ska slutredovisas senast 
den 15 maj 2022. 

Utredaren får nu även i uppdrag att  

• utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel i 
miljöbalken eller på annat sätt, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 
15 maj 2022. 

Uppdraget att utreda en särskild avvägningsregel i miljöbalken 

Enligt direktiven skulle utredaren i ett delbetänkande se över och före-
slå hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg 
för att nå klimatmålen. I en andra fas ska utredaren enligt direktiven 
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göra en översyn av annan lagstiftning än miljöbalken, som identifierats 
och bedömts prioriterad och vid behov lämna författningsförslag 
inom dessa områden för att skapa förutsättningar för att nå klimat-
målen. Utredaren ska även redovisa eventuella ytterligare utrednings-
behov, i det fall det finns identifierad relevant lagstiftning som be-
döms påverka möjligheten att nå klimatmålen men där utredaren inte 
lämnar förslag. 

Utredningen, som har antagit namnet Klimaträttsutredningen, 
överlämnade den 31 mars 2021 delbetänkandet En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21). Klimaträtts-
utredningen har i delbetänkandet bedömt att det finns behov och ut-
rymme för ytterligare förändringar i miljöbalken än de som har redo-
visats i delbetänkandet. Utredningen bedömer att det i vissa fall ska gå 
att väga en åtgärds eller verksamhets klimatnytta mot dess påverkan på 
människors hälsa och miljön. En verksamhet som trots sin klimatnytta 
inte skulle få tillstånd i dag, eller som skulle begränsas av villkor som 
kan komma att minska klimatnyttan, bör kunna få tillstånd grundat 
på att dess klimatnytta vägs in. Det skulle i det enskilda fallet kunna 
handla om villkor som ställs enligt de s.k. hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken och som minskar klimatnyttan eller att en klimatnyttig 
verksamhet inte får tillstånd på grund av att platsvalsregeln inte är upp-
fylld. Flera frågor kräver dock enligt utredningens mening ytterligare 
fördjupning. 

Enligt direktiven bör prövningen av verksamheter med miljöpåver-
kan som bidrar till att nå klimatmålen men som i dag har svårt att till-
godoräkna sig klimatnyttan i prövningen ses över. Av direktiven fram-
går även att uppdraget att inkludera klimathänsyn i miljöbalken kan 
innebära lättnader för verksamheter med låg klimatpåverkan eller som 
på olika sätt kan bidra till minskade klimatutsläpp. Eftersom klimat-
målet inte är överordnat övriga miljömål är syftet inte att klimat-
nyttan alltid ska väga tyngre än övriga hälso- och miljöintressen, utan 
det ska röra sig om en bedömning i ett enskilt fall där tillstånds-
myndigheten får utrymme att i vissa fall låta klimatnyttan väga tyngre 
än andra hälso- och miljöintressen. En förutsättning är att avvägningen 
inte innebär ett åsidosättande av de skyldigheter som följer av Sveriges 
medlemskap i EU, t.ex. av vad som följer av art- och habitatdirektivet, 
fågeldirektivet eller ramdirektivet för vatten. 

Vid utformningen av en eventuell avvägningsregel är det viktigt 
att överväga t.ex. tillämpningsområdet för en sådan regel, hur och när 
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avvägningen mellan klimatnytta och påverkan på människors hälsa 
och miljön ska göras och hur regeln ska förhålla sig till den rimlig-
hetsavvägning som ska göras enligt 2 kap. 7 § miljöbalken och miljö-
balkens hänsynsregler i övrigt samt hur avvägningen på bästa sätt kan 
samverka med den sektorslagstiftning som utredningen ska analysera 
under sin nästa fas. 

Utredaren ska därför 

• utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel 
i miljöbalken eller på annat sätt, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Redovisning av uppdraget 

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast 
den 15 maj 2022. 

 
(Miljödepartementet) 
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Remissinstanser 

1 Avfall Sverige 

2 Borås kommun 

3 Botkyrka kommun 

4 Boverket 

5 Boxholms kommun 

6 Byggföretagen 

7 Byggherrarna i Sverige AB 

8 Byggmaterialindustrierna 

9 Chalmers tekniska högskola AB 

10 De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige 

11 Domstolsverket 

12 Drivkraft Sverige 

13 Energiföretagen Sverige 

14 Energigas Sverige 

15 Energimarknadsinspektionen 

16 Eskilstuna kommun 

17 Falköpings kommun 

18 Fastighetsägarna 

19 Finspångs kommun 
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20 Fiskebranschens Riksförbund 

21 FMV 

22 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(Formas) 

23 Forshaga kommun 

24 Fortum 

25 FORTV 

26 FRA 

27 Föreningen för Samhällsplanering 

28 Försvarsmakten 

29 Gotlands kommun 

30 Greenpeace 

31 Göteborgs kommun 

32 Göteborgs universitet 

33 Havs- och kustfiskarnas PO 

34 Havs- och vattenmyndigheten 

35 Hagainitiativet 

36 Helsingborgs kommun 

37 HSB 

38 Hässleholms kommun 

39 IF Metall 

40 Innovations och kemiindustrierna i Sverige, IKEM 

41 IVL Svenska Miljöinstitutet 

42 Jernkontoret 

43 Jönköpings kommun 

44 Karlstads kommun 

45 Kemikalieinspektionen 

46 Klimatkommunerna 

47 Konjunkturinstitutet 

48 Konkurrensverket 
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49 Kristianstads kommun 

50 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

51 Kungl. Tekniska högskolan 

52 Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien 

53 Kungliga vetenskapsakademin 

54 Landsorganisationen i Sverige, LO 

55 Lidköpings kommun 

56 Linköpings kommun 

57 Lomma kommun 

58 LRF 

59 LSU – Sveriges ungdomsorganisationer 

60 Luleå tekniska universitet 

61 Lunds kommun 

62 Länsstyrelsen i Blekinge län 

63 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

64 Länsstyrelsen i Gotlands län 

65 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

66 Länsstyrelsen i Hallands län 

67 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

68 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

69 Länsstyrelsen i Kalmar län 

70 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

71 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

72 Länsstyrelsen i Skåne län 

73 Länsstyrelsen i Stockholms län 

74 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

75 Länsstyrelsen i Uppsala län 

76 Länsstyrelsen i Värmlands län 

77 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

78 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
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79 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

80 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

81 Länsstyrelsen i Örebro län 

82 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

83 Malmö kommun 

84 Matfiskodlarna Sverige AB 

85 Mobility Sweden 

86 Mölndals kommun 

87 Naturvårdsverket 

88 Norrbottens Kustfiskares PO, NKPO 

89 Nynäshamns kommun 

90 Näringslivets transportråd 

91 Olofströms kommun 

92 PO Kustfiskarna Bottenhavet 

93 Power Circle 

94 Region Jönköpings län 

95 Region Skåne 

96 Region Stockholm 

97 Region Värmland 

98 Region Västerbotten 

99 Region Östergötland 

100 Renägarförbundet 

101 RISE 

102 Sametinget 

103 Sandvikens kommun 

104 Sjöfartsverket 

105 Skellefteå kommun 

106 SMHI 

107 SmåKom 

108 Skogsindustrierna 
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109 Skogsstyrelsen 

110 Sollentuna kommun 

111 Statens energimyndighet 

112 Statens jordbruksverk 

113 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

114 Stenungssunds kommun 

115 Stockholm stad 

116 Stockholms lokaltrafik 

117 Stockholms universitet 

118 Svebio 

119 SveMin 

120 Svensk Skaldjursodling Producentorganisation ek. för., SSPO 

121 Svensk Torv 

122 Svensk Vindenergi 

123 Svenska bioenergiföreningen, Svebio 

124 Svenska insjöfiskarnas centralförbund 

125 Svensk kollektivtrafik 

126 Svenska Kraftnät 

127 Svenska Naturskyddsföreningen 

128 Svenska Samernas Riksförbund 

129 Svenskt Näringsliv 

130 Sveriges Advokatsamfund 

131 Sveriges allmännytta 

132 Sveriges Fiskares PO, SFPO 

133 Sveriges Hamnar 

134 Sveriges Kommuner och Regioner 

135 Sveriges lantbruksuniversitet SLU 

136 Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 

137 Sweco Sverige AB 

138 Swedavia 
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139 Swedish Pelagic Federation PO, SPFPO 

140 Säffle kommun 

141 Södertälje kommun 

142 Tillväxtanalys 

143 Trafikanalys 

144 Trafikverket 

145 Transportföretagen 

146 Transportstyrelsen 

147 Tågföretagen 

148 Uniper 

149 Upplands Väsby kommun 

150 Uppsala kommun 

151 Uppsala universitet 

152 Vattenfall 

153 Vellinge kommun 

154 Verket för innovationssystem 

155 VTI 

156 Världsnaturfonden WWF 

157 Värmdö kommun 

158 Västerås kommun 

159 Västtrafik 

160 Växjö kommun 

161 Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen 

162 Åmåls kommun 

163 Återvinningsindustrierna 

164 Älvräddarna 

165 Örebro kommun 

166 Östersunds kommun 

167 Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 7 

november 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
m.remissvar@regeringskansliet.se, i.remissvar@regeringskansliet och med 
kopia till sebastian.axelsson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
M2022/01364 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet. 

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

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

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

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

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

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

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

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 
 

https://reg-intern.store.elanders.com/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
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Katja Awiti 
Departementsråd 
 
 
 
 
Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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§ 27 Dnr 2022/00327 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland, 2023-2024. 

Sammanfattning 
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka kommuner och 
regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att 
minska den psykiska ohälsan. Utifrån den överenskommelsen tog Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden, 
VästKom, samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland 
och Göteborg (NSPHVG) år 2017 fram en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa. Skaraborgs Kommunalförbund har nu ställt sig bakom ett 
förslag om förlängning av handlingsplanen som då totalt kommer att omfatta 
perioden 2018-2024. De rekommenderar sina medlemskommuner att göra 
detsamma. Kommunledningsförvaltningen är positiv till handlingsplanen för 
psykisk hälsa vilken i stor utsträckning ligger in linje med de insatser 
Falköpings kommun valt att satsa på.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-09 

 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund Förlängning av 
handlingsplan psykisk hälsa 

 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2024 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Avdelningen för utveckling och processledning | Kommunledningsförvaltningen 
 
Johanna Jonsson | Folkhälsostrateg |  | johanna.z.jonsson@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland, 2023-2024. 

Sammanfattning  

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
hälsa”. Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka kommuner 
och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 
för att minska den psykiska ohälsan. Utifrån den överenskommelsen tog 
Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden, VästKom, samt Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa i Västra Götaland och Göteborg (NSPHVG) år 2017 fram en 
gemensam handlingsplan för psykisk hälsa. Skaraborgs 
Kommunalförbund har nu ställt sig bakom ett förslag om förlängning av 
handlingsplanen som då totalt kommer att omfatta perioden 2018-2024. 
De rekommenderar sina medlemskommuner att göra detsamma. 
Kommunledningsförvaltningen är positiv till handlingsplanen för 
psykisk hälsa vilken i stor utsträckning ligger in linje med de insatser 
Falköpings kommun valt att satsa på.  

Bakgrund 

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
hälsa”. Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 
ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. Sedan dess har 
regeringen och SKR återkommande träffat överenskommelser inom 
området. Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla 
sina insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta fram 
länsgemensamma handlingsplaner.  
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För att ta del av det ekonomiska stödet inom område psykisk hälsa är 
det en förutsättning att det finns en strukturerad samverkan. Sedan år 
2016 finns det en samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR), 
de 49 kommunerna via kommunalförbunden, VästKom, samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg 
(NSPHVG).  
 
År 2017 fattade ovan nämnda huvudmän beslut om en gemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa. Handlingsplanen togs fram i 
samverkan mellan huvudmännen inom ramen för vårdsamverkan. 2019 
gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. 
Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022.  
 
I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i 
uppdrag att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. 
Senast 1 september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny 
nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. När de 
nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet 
att säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är 
att vi har en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk 
hälsa från och med 2025. 

Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt 
att vi synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med 
den nationella processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och 
indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella.  

Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslag om 
förlängning av den nuvarande länsgemensamma handlingsplanen för psykisk 
hälsa 2023-2024. Det Politiska samrådsorganet, SRO ställde sig den 28 april 
bakom förslaget och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i 
enlighet med förslaget. Skaraborgs Kommunalförbund ställde sig förslaget om 
förlängning 3 juni år 2022 och rekommenderar sina medlemskommuner att 
besluta enligt förslaget. Handlingsplanen kommer då att totalt omfatta 
perioden 2018–2024..  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen är positiv till handlingsplanen för psykisk 
hälsa och ser ett värde i att det finns en gemensam grund och gemensamma 
mål för hela Västra Götalandsregionen. 

Arbetet i den länsövergripande planen stämmer överens med de 
insatsområden som Falköpings kommun redan jobbar med inom 
suicidprevention och psykisk hälsa. Det handlar bland annat om att 
genomföra psykiatriveckan, uppmärksamma den suicidpreventiva dagen, 
utbilda personal i Mental Health First Aid (MHFA – första hjälpen i psykisk 
hälsa) och att jobba med konceptet Youth Awarness of mental health (YAM) 
i skolklasser. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 
Då planen ligger i linje med de insatser som redan görs i kommunen behövs 
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ingen extra finansiering. En del av de insatser som görs i kommunen är redan 
finansierade med statliga medel via det avtal som finns kring psykisk hälsa 
inom ramen för vårdsamverkan. Alltså sprungna ur samma sammanhang 
som den regionala handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-
2024 

 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund Förlängning av 
handlingsplan psykisk hälsa 

 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2024 

 

Beslutet ska skickas till 

Eva Olofsson, Socialförvaltningen 
Nathalie Urbäck, Socialförvaltningen 
Emelie Westerling, Socialförvaltningen 
Camilla Dahl, Socialförvaltningen 
Christian Velander, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
 
 

 
Johanna Jonsson 
Folkhälsostrateg 
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 28/22
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024

SKBKF2022.0060

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 28/22

Beslut
Direktionen ställer sig bakom förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 

2023-2024 och rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa-frågor på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som 
lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlings-plan för psykisk hälsa 
för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, 
de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg inom ramen för vårdsamverkan.
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen 
förlängdes därefter till och med 2022. I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. 
Senast 1 september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi 
och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. 
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att säga i 
nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny nationell 
strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025. 
Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi 
synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella 
processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig länsgemensam 
handlingsplan fortsatt är aktuella. 
Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande läns-
gemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Handlingsplanen kommer då att 
totalt omfatta perioden 2018–2024. Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars 
bakom förslaget. Det Politiska samrådsorganet, SRO ställde sig den 28 april bakom förslaget 
och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget. 

Skickas till
Medlemskommunerna



18

24

Det goda livet  

i Västra Götaland

Handlingsplan för 

psykisk hälsa
2018-2024

Förläng
d! 



2

Bakgrund       2 
Förlängd handlingsplan     2
Vi sätter ljus på skavet     3
Syfte med handlingsplanen     3
Fokusområden      3
Process för framtagande     3
 Organisation      3
 Samverkan för psykisk hälsa i  Västra Götaland  4
 Genomförande     4
 Uppföljning      4
Fokusområden och mål för vuxna    5
Fokusområden och mål för barn och unga  8 

Innehåll

Bakgrund

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftade bland annat till att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med 
att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 
för att minska den psykiska ohälsan. Sedan dess 
har regeringen och SKR återkommande träffat 
överenskommelser inom området. Huvudmännen 
får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla 
sina insatser inom området och för det 
gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma 
handlingsplaner. 

Denna handlingsplan är gemensam för Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg (NSPHVG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan

Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det 
länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa 
hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande 
är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit 
olika långt. 

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
fått i uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser 
runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras 
resultera i en ny handlingsplan som ska gälla i en längre 
tidsperiod, mellan 5-10 år, och beräknas kunna träda i 
kraft 2025.  Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och 
det politiska samrådsorganet (SRO) har därför tagit 
ställning för att den befintliga handlingsplanen förlängs 
till och med 2024. Under förlängningen förs en dialog 
med nationell nivå för att i möjligaste mån takta med den 
kommande nationella strategin och handlingsplanen.  De 
kommande årens arbete med handlingsplanen kommer 
att utgå ifrån de utvecklingsområden som framkom i 
den fördjupade analysen, med ökat fokus på de mål som 
hittills prioriterats i begränsad utsträckning.

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare. www.vardsamverkan.se/ 

handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet

Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen

Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 

Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 

Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• Andel äldre med äldreomsorg som har 

besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  

Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Fortsatt utveckling av samverkan inom 

kunskapsstyrning psykisk hälsa, initialt 
benämnt regionalt resurscentra för psykisk 
hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.

• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.

• Andel elever med betydande frånvaro från 
skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Andel barn och unga som får en första 

bedömning vid BUP inom 30 dagar. 
• Andel barn och unga som fått 

bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  

Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställd 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region ska 
upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person 
har behov av insatser från båda huvudmännen. I  Västra 
Götaland finns från 2020 en överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas bästa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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Tillköp från Västtrafik av närtrafik mellan landsbygd 
och tätort under helg och natt 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att tillköp ska göras av närtrafik helg och natt 

till lördag och söndag.   

2  Kommunstyrelsen beslutar att finansiering hanteras inom ramen för 
höstens budgetberedning inför arbetet med Flerårsplan 2023-2025. 
Inkommen kalkyl från Västtrafik visar att det behövs en förstärkt 
kollektivtrafikbudget om 500 000 kronor per år.  

Sammanfattning 
Närtrafik är ett alternativ för dem som vill åka kollektivt mellan landsbygd 
och utpekade närtrafikhållplatser inom tätorterna. Inom vissa tidsintervaller 
går det att resa mellan valfri adress (på landsbygden enligt karta från 
Västtrafik) och någon av kommunens närtrafikhållplatser. Se bilaga 1. 
Grundutbudet av närtrafik är fem intervall på vardagar, medan tidsintervallet 
på helg och natt till lördag och söndag inte ingår i grundutbudet. Falköpings 
kommun är en av 12 kommuner som har fått hela utbudet (grundutbud + 
helg och natt mot lördag/söndag) finansierat av Västtrafik, några kommuner 
gör tillköp av helgtrafiken och några kommuner har ingen trafikering alls 
helg och natt till lördag och söndag. Västtrafik tog i juni 2022 beslut om att 
likrikta närtrafiken för samtliga kommuner, vilket innebär att de kommuner 
som vill fortsätta med närtrafik helg och natt till lördag och söndag måste 
göra ett tillköp. I samband med beslutet togs också beslut om att göra 
förbättringar av närtrafiken såsom att utöka till sju tidsintervall och så 
småningom integrera biljettsortimentet så att fler biljettyper kan användas i 
närtrafiken, och närtrafiken ska synliggöras i ToGo-appen.  

Förvaltningen ställer sig bakom ett beslut om att göra tillköp av närtrafikens 
samtliga tidsintervaller på helg och natt till lördag och söndag. Närtrafiken är 
ett viktigt komplement till den allmänna kollektivtrafiken  i syfte att 
upprätthålla en lägsta servicenivå för dem som bor utanför tätorterna eller 
utan närhet till regionnätet. 

Ett beslut om tillköp innebär att kommunens kollektivtrafikbudget behöver 
utökas med 500 000 kronor. Finansiering av tillköpet tas med i 
budgetprocessen till flerårsplan 2023-2025. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08 
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 Kommunstyrelsen 

Tillköp från Västtrafik av närtrafik mellan landsbygd 
och tätort under helg och natt 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att tillköp ska göras av närtrafik helg och natt 

till lördag och söndag.   

2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering hanteras inom ramen för 
höstens budgetberedning inför arbetet med Flerårsplan 2023-2025. 
Inkommen kalkyl från Västtrafik visar att det behövs en förstärkt 
kollektivtrafikbudget om 500 000 kronor per år.  

Sammanfattning  

Närtrafik är ett alternativ för dem som vill åka kollektivt mellan landsbygd 
och utpekade närtrafikhållplatser inom tätorterna. Inom vissa tidsintervaller 
går det att resa mellan valfri adress (på landsbygden enligt karta från 
Västtrafik) och någon av kommunens närtrafikhållplatser. Se bilaga 1. 
Grundutbudet av närtrafik är fem intervall på vardagar, medan tidsintervallet 
på helg och natt till lördag och söndag inte ingår i grundutbudet. Falköpings 
kommun är en av 12 kommuner som har fått hela utbudet (grundutbud + 
helg och natt mot lördag/söndag) finansierat av Västtrafik, några kommuner 
gör tillköp av helgtrafiken och några kommuner har ingen trafikering alls 
helg och natt till lördag och söndag. Västtrafik tog i juni 2022 beslut om att 
likrikta närtrafiken för samtliga kommuner, vilket innebär att de kommuner 
som vill fortsätta med närtrafik helg och natt till lördag och söndag måste 
göra ett tillköp. I samband med beslutet togs också beslut om att göra 
förbättringar av närtrafiken såsom att utöka till sju tidsintervall och så 
småningom integrera biljettsortimentet så att fler biljettyper kan användas i 
närtrafiken, och närtrafiken ska synliggöras i ToGo-appen.  

Förvaltningen ställer sig bakom ett beslut om att göra tillköp av närtrafikens 
samtliga tidsintervaller på helg och natt till lördag och söndag. Närtrafiken är 
ett viktigt komplement till den allmänna kollektivtrafiken  i syfte att 
upprätthålla en lägsta servicenivå för dem som bor utanför tätorterna eller 
utan närhet till regionnätet. 
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Ett beslut om tillköp innebär att kommunens kollektivtrafikbudget behöver 
utökas med 500 000 kronor. Finansiering av tillköpet tas med i 
budgetprocessen till flerårsplan 2023-2025. 

Bakgrund 
Närtrafik är ett alternativ för dem som vill åka kollektivt mellan landsbygd 
och utpekade närtrafikhållplatser inom tätorterna. Inom vissa tidsintervaller 
går det att resa mellan valfri adress (på landsbygden enligt karta från 
Västtrafik) och någon av kommunens närtrafikhållplatser (finns i många av 
kommunens tätorter). Se bilaga 1.  

I grunden ska närtrafiken bara köras i fem intervall på vardagar medan 
tidsintervallet på helger och natten till lördag och söndag egentligen inte ingår 
i grundutbudet. Grundutbudet anges i Landsbygdsutredningen som togs fram 
vid skatteväxlingen då beslutanderätten över kollektivtrafiken och dess utbud 
gick över från kommunerna till regionen. Falköpings kommun tillsammans 
med 12 andra kommuner har hittills ändå fått med sig närtrafikens utökade 
utbud fullt finansierat av Västtrafik sedan dess. Några av Skaraborgs 
kommuner har fått göra tillköp för det samma och några har ingen trafikering 
alls under helger och natt till lördag och söndag.  

Under 2021 lämnade Västtrafik ett förslag som innebär att närtrafiken ska 
likriktas för samtliga kommuner i regionen och att utbudet i närtrafiken 
minskar till vad som i Landsbygdsutredningen angivits som ett grundutbud 
med tanken lika för alla. Kommunerna har arbetat för ett oförändrat utbud i 
närtrafiken men i juni 2022 tog Västtrafiks styrelse beslutet att genomföra 
förändringen som berör de kommuner som har haft ett utökat utbud med full 
finansiering. För de kommuner som vill fortsätta med närtrafik helger och natt 
till lördag och söndag gäller att de måste göra ett tillköp. 

I samband med att beslutet togs om att genomföra förändringen beslutades 
också om ett par andra förändringar i närtrafiken som Västtrafik menar är 
förbättringar. De fem tidsintervall som finns idag kommer att utökas till sju 
intervall samtidigt som första intervallet börjar en halvtimma tidigare och det 
sista intervallet förlängs en halvtimma (möjligt att resa något tidigare och 
något senare). Denna förändring införs i anslutning till nästa år. 

I ett fåtal fall kommer det vara möjligt att en hållplats i de starka stråken inom 
den egna kommunen skulle kunna godkännas som närtrafikhållplats (idag bara 
möjligt inom tätorterna). I Falköpings fall är detta dock inte relevant med 
hänsyn till att våra hållplatser i stråket inte uppfyller kriterierna. 

Ytterligare förändringar som tillkommer är ett integrerat biljettsortiment, där i 
princip samtliga giltiga biljetter, så som period- och dygnsbiljett, ska gälla 
även i närtrafiken till skillnad från tidigare. Närtrafiken ska också synliggöras 
i reseplaneringsverktyget ToGo-appen. Det är i nuläget oklart när dessa 
funktioner finns plats, men det kommer att ge en bättre tillgänglighet i 
reseplanerare och biljettutbud för närtrafiken.     

Förvaltningens bedömning 
Närtrafiken är ett viktigt komplement till den allmänna kollektivtrafiken  i 
syfte att upprätthålla en lägsta servicenivå för dem som bor utanför tätorterna 
eller utan närhet till regionnätet. Det är en serviceresa i den allmänna 
kollektivtrafiken mellan adress i landsbygd och Falköpings tätorter, för 
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resenärer som inte behöver passa tider. En funktion som uppfyller ett behov 
som finns i glesare geografier. Falköping är en av de kommuner som har haft 
hela utbudet av närtrafik (grundutbudet och helg-/nattrafik lördag och 
söndag, finansierat av Västtrafik. Från och med december 2022 kommer 
närtrafik lördag och söndag inkl. natt, att försvinna om inte kommunen väljer 
att göra ett tillköp av den tjänsten.  

Årligen görs cirka 3 500 resor med närtrafiken i Falköpings kommun. 
Fördelningen över resor gjorda på vardagar, helger respektive nätter är 
relativt jämt fördelat och uppskattningsvis görs cirka 1 120 resor på helger 
och nätter. Falköpings kommun är en av de kommuner med flest 
närtrafikresor vilket kan innebära att det finns ett stort behov av närtrafiken 
också på helgen och natten till lördag och söndag. Det är möjligt att köpa 
hela utbudet eller enstaka tidsintervall. Förvaltningen tror dock inte på denna 
lösning då en utglesning av tidsintervallen kan verka negativt på antalet som 
väljer att resa kollektivt om utbudet minskar från dagens utbud. 
Förvaltningen ställer sig därför bakom ett beslut om att göra tillköp av 
närtrafikens samtliga tidsintervaller på helger och nätter till lördag och 
söndag. 

Idag ligger den största delen av kollektivtrafikbudgeten hos 
kommunstyrelsen, de operativa kostnaderna ligger i tekniska nämndens 
budget.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

För Falköpings del baseras kalkylen på ett uppskattat resande helger och nätter 
till lördag och söndag med 1120 resor per år.  Kalkylförslag (bilaga 2) från 
Västtrafik ger en beräknad kostnad för Falköpings kommun om 500 000 
kronor per år vid ett tillköp av helg och natt till lördag och söndag inkluderat 
alla tidsintervall. De direkta trafikkostnaderna påverkas av antalet resande och 
det kalkylerade beloppet kan i slutändan bli såväl högre som lägre beroende 
på antalet faktiska resor vid årets slut. 

Ett beslut om tillköp innebär att kommunens kollektivtrafikbudget behöver 
utökas med 500 000 kronor. Finansiering av tillköpet tas med i 
budgetprocessen till flerårsplan 2023-2025. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08 
 Bilaga 1- information närtrafik 
 Bilaga 2 - kalkylförslag 

Beslutet ska skickas till 

Thérese Broman, trafikingenjör 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur 
Susanne Beijbom, ekonom 
 
 
 

 
Ida Elf 
Utvecklingsledare infrastruktur 
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Närtrafik.
Närtrafik är kollektivtrafik för dig som vill åka mellan landsbygd och tätort, till 

exempel om det inte går bussar där du bor. Vi kör dig mellan en valfri adress i det 

område där närtrafik gäller (se karta på nästa sida) och någon av din kommuns 

närtrafikhållplatser. Du ringer för att beställa din resa.

Så här reser du med 

närtrafiken.
Bestäm inom vilket tidsintervall du vill resa. Beställ 

via telefon minst en timma innan tidsintervallet 

börjar. Var klar att åka vid avgångstiden du fått. 

Ibland får du samåka med andra resenärer. Det 

gör att restiden kan bli lite längre. 

Priser och biljetter.
Att resa med närtrafiken kostar som en vanlig 

enkelbiljett i den zon resan går igenom. 

Se vasttrafik.se för aktuella priser. 

Du köper en enkelbiljett i appen Västtrafik To Go  

eller av föraren. Om du köper enkelbiljetten i appen  

får du resa vidare med samma biljett om du 

byter till ett annat fordon. 

Om du köper biljetten av föraren kan du inte resa 

vidare med samma biljett om du byter till ett annat 

fordon. Biljett köpt av förare betalas kontant eller 

med bankkort. 

Seniorbiljett (erbjuds i vissa kommuner) gäller 

tillsammans med giltighetsbevis i närtrafiken. 

Västtrafiks övriga periodbiljetter gäller inte. Barn 

under 7 år reser gratis i vuxens sällskap.

Checklista när du beställer.
• Säg att du vill beställa närtrafik.

• Vilket tidsintervall vill du resa inom?

• Var ska vi hämta dig?

• Vart ska du resa?

• Betalar du kontant, med bankkort, Västtrafik 

To Go eller har du Seniorbiljett?

• Har du något större bagage?

• Vill du beställa återresa?

Beställning av närtrafiken.

Telefon  ................................. 0771-91 90 90 
Vardagar  .............................. 06:00 –22:00
Lör-, sön- och helgdagar  .. 08:00 –22:00
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Tidsintervaller  

du kan resa inom.

Måndag – söndag

09:30 – 10:30

12:30 – 13:30

15:00 – 16:00

18:00 – 19:00

21:00 – 22:00

00:00 – 01:00*
* endast natt mot lördag och söndag

Falköping

Närtrafikhållplatser 

i Falköpings kommun.

Falköping Bergsliden, Falköping centrum, 
Falköping resecentrum, Odenhallen, 
Sjukhusentrén Falköping, Ålleberg center

Floby Floby station, Floby vårdcentral

Gudhem Gudhems affär

Kinnarp Kinnarp, Länsmansgatan

Kättilstorp Kättilstorp

Odensberg Odensberg

Slutarp Slutarp

Stenstorp Stenstorp vårdcentral, Stenstorp Ågatan

Torbjörnstorp Katarinagården

Vartofta Vartofta station

Åsarp Åsarps centrum

Gäller från 2021-12-12 – 2022-12-10



Mottagare
Datum:

VT d-nr:

Beräknad nettokostnad Belopp per år

 
4  kr    kr
4  kr    kr
8 kr ‐    kr

   kr

   kr

         Fast avgift per år

d)     Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att 
hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande 
trappa: För avtal med direkta trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta 
trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och i intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.

Kostnader under punkt a och b är preliminära, och kommer att slutregleras utifrån faktisk kostnad för de resor 
som utförts.

Intäkter under punkt c är angivna i 2022 års prisnivå och är föremål för justering i enlighet med vad som anges i 
de Allmänna Villkoren.  

resor per år

per resa (bedömd snittkostnad per resa)

per resa (fast intäkt per resenär)

Total beräknad nettokostnad

Administrationskostnad 

Beräknade biljettintäkter

per resa (bedömd snittkostnad per resa)Beställning, drift & adm  

Direkta trafikkostnader

Beräknat antal resor

Kalkyl för närtrafik utöver grundutbud
lördag och söndag inkl natt

Den nedan redovisade totala  beräknade nettokostnaden utgår från det beräknade antalet resor per år samt  
kostnaden för Västtrafiks åtaganden enligt följande :

a)     Direkta trafikkostnader: baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitade trafikföretaget 
enligt avtalet med trafikföretaget. 

b)     Kostnader för beställningscentral och drift samt administration: en bedömd snittkostnad per resa, 
vilken utgörs av beställning, drift och administration för genomförande och säkerställande av varje 
enskild resa.   

c)      Beräknade biljettintäkter: intäkterna beräknas utifrån en fast snittintäkt per resenär.

Falköpings kommun

Denna kalkyl kommer att ingå som bilaga 2 i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För Uppdragsavtalet 
gäller Västtrafiks Allmänna villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna kalkyl.

Kalkyl 
Kalkylen omfattar tillköp av närtrafikintervall lördagar och söndagar kl:
09.00-10.00
10.30-11.30
12.00-13.00
15.30-16.30
17.30-18.30
19.30-20.30
21.30-22.30
samt natt mot lördag och natt mot söndag kl:
00.30-01.30

Kalkylen avser justeringar i trafiken vid tidtabellsskiftet 2022-12-11.

Kalkylen är framtagen utifrån ett beräknat resande om 1 120 resor per år.

‐ ‐



Västtrafik Mottagare

______________________________ ______________________________
Ort och datum Ort och datum 

______________________________ ______________________________
Behörig firmatecknare eller Behörig firmatecknare eller 
enligt delegation/fullmakt enligt fullmakt 

______________________________ ______________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande

Fakturering, betalningsvillkor och avtalstid m.m.
Se bilagda Uppdragsavtal.

Allmänt
Ovanstående trafik bedöms vara förenlig med målen för kollektivtrafikens utveckling enligt 
Trafikförsörjningsprogrammet och påverkar inte kollektivtrafiksystemet negativt.
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 Kommunstyrelsen 

Genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB 
om spårbyggnation  

Förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  

genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB om spårbyggnation. 

Sammanfattning  
Fastighetsbolaget SLP Falköping Okularet AB (SLP) äger sedan våren 2022 
fastigheten Okularet 12 i Falköping, fastigheten kallas även Greenlog, och 
ägdes tidigare av Mössebergsbolaget. Fastighetens lagerbyggnad har nyligen 
byggts ut med 4000 kvm från de ursprungliga 17 000 kvm. Detta gör att det 
finns behov av ytterligare ett tågspår till fastigheten. Detta spår kommer att 
byggas i samband med byggnationen av den nya överlämningsbangården. 
Kommunen följer den tidigare principen som använts vid spårbyggnation av 
industrispår, om att bygga spår till fastighetsgräns. Då kommunen är 
spårförvaltare bedömer förvaltningen att det mest ekonomiskt fördelaktiga 
och rationella upplägget är att kommunen upphandlar och genomför 
byggnationen av egen spåretablering fram till tomtgräns, samt lägger ut ett 
spår på SLP:s fastighet. När spåret är färdigställt köper företaget spårdelen 
på sin fastighet av kommunen. 

Bakgrund 
Fastighetsbolaget SLP Falköping Okularet AB (SLP) äger sedan våren 2022 
fastigheten Okularet 12 i Falköping, fastigheten kallas även Greenlog, och 
ägdes tidigare av Mössebergsbolaget. På fastigheten finns en lagerbyggnad 
om ca 17 000 kvm. Av dessa 17 000 kvm byggdes 4000 kvm nyligen till. 
Lagerbyggnaden har ett tågspår in i byggnaden om 200 meter inomhus och 50 
meter utomhus, för lossning och lastning av tågvagnar.  För att tillgodose 
hyresgästens volymökning önskar företaget bygga ett nytt industrispår på sin 
fastighet. Detta spår kommer gå på utsidan av västra fasaden, parallellt med 
spåret som idag går inne i byggnaden. 

Spåret kommer att byggas i samband med att den nya överlämningsbangården 
byggs på Marjarps industriområde. Spåret kommer att ansluta till kommunens 
spår som sedan ansluter till områdets huvudspår. Kommunens spårbyggnation 
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genomförs i enlighet med områdets princip där kommunen, vid behov och 
utifrån möjlighet, bygger spår fram till fastighetsgräns. För nyttjandet av 
kommunens spårdel tecknas sedan ett anslutningsavtal med reglerad ersättning 
mellan fastighetsägare och kommunen. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunen följer den tidigare principen som använts vid spårbyggnation av 
industrispår, om att bygga spår till fastighetsgräns. Då kommunen är 
spårförvaltare bedömer förvaltningen att det mest ekonomiskt fördelaktiga 
och rationella upplägget är att kommunen upphandlar och genomför 
byggnationen av egen spåretablering fram till tomtgräns, samt lägger ut ett 
spår på SLP:s fastighet. När spåret är färdigställt köper företaget 
spåranläggningen på sin fastighet av kommunen.  

Upplägget av denna spårbyggnation ryms som en del inom projekteringen av 
den nya överlämningsbangården som kommer börja byggas nu hösten 2022. 
Ett genomförandeavtal för att reglera detta har nu tagits fram.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Projektering och byggkostnad inryms i budgeten för 
överlämningsbangården. Spåranläggningen på SLP:s fastighet kommer att 
säljas till SLP när spåret är färdigställt.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-12 
 Genomförandeavtal med bilagor 

 

Beslutet ska skickas till 
Fredrik Johansson, gatuchef 
Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur 
Stadsbyggnadskontoret 
Ekonomiavdelningen 
SLP Falköping Okularet AB 
 
 

 
Ida Elf 
Utvecklingsledare infrastruktur 
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Genomförandeavtal 

1 Avtalsparter 

Parter: Organisationsnummer: Benämning i avtalet: 
SLP Falköping Okularet AB 
Strömgatan 2 
212 25 MALMÖ 

559361-3929 Företaget 

Falköpings kommun 
521 81  FALKÖPING 

212000-1744 Kommunen  

 
Mellan parterna träffas nedanstående genomförandeavtal gällande 
spårbyggnation. 

Kontaktpersoner 
Företaget: Christian Berglund, 0730-761069, christian@slproperty.se 
Kommunen: Tomas Berg, 0515-88 60 60, tomas.berg@falkoping.se 
 

2 Bakgrund 

Företaget äger sedan våren 2022 fastigheten Falköping Okularet 12. Företaget har 
byggt ut lagerbyggnaden med 4000 kvm. Fastighetens hyresgäst har en 
verksamhet som ökar i volym och omfattning. För att tillgodose hyresgästens 
volymökning önskar företaget bygga ett nytt industrispår på denna av Företaget 
ägda fastighet Okularet 12. Spåret kommer att ansluta till kommunens spår som 
sedan ansluter till områdets huvudspår (bilaga 1).  

Kommunens spårbyggnation genomförs i enlighet med områdets princip där 
Kommunen, vid behov och utifrån möjlighet, bygger spår fram till Företagets 
tomtgräns. För nyttjandet av kommunens spårdel tecknas sedan ett 
anslutningsavtal med reglerad ersättning mellan Företaget och Kommunen.  

Båda parterna behöver således bygga spår i omedelbar anslutning till varandra. 
Parterna är ense om att det mest ekonomiskt fördelaktiga och rationella upplägget 
är att kommunen i egenskap av spårförvaltare upphandlar och genomför 
byggnationen av egen spåretablering fram till tomtgräns, inklusive växel och 
elektrifiering, samt därutöver lägger ut ett spår på av Företaget ägd fastighet. 
Kommunen ansvarar därvid för att spåret erhåller godkännande av 
transportstyrelsen. Företaget tar över äganderätten till spåret genom köp när spåret 
är färdigställt och köpeskillingen betalats.  

Särskilda villkor 
En förutsättning för avtalets giltighet är att beslut om att godkänna avtalet fattas 
av kommunfullmäktige senast den 31 oktober 2022 och att beslutet vinner laga 
kraft. Övriga förutsättningar för avtalets giltighet är att parterna tecknar särskilt 
servitutsavtal. Servitutsavtalet ska möjliggöra för Kommunen att vederlagsfritt 
erhålla servitut för spåranläggning med elektrifiering fram till kontaktledningens 
avslut.  

mailto:christian@slproperty.se
mailto:tomas.berg@falkoping.se


Genomförandeavtal 

  2 (3) 

3 Förprojektering, upphandling och byggnation 

Kommunen har i det pågående projektet med att bygga en ny 
överlämningsbangård förprojekterat och upphandlat utförandeentreprenad för att  
genomföra byggnation av spår inklusive växel och elektrifiering på egna 
fastigheten samt elektrifiering fram till kontaktledningens avslut samt 
spåranläggning (spårunderbyggnad, makadam, slipers och räls) på Företagets 
fastighet i enlighet med bilaga 1.  

4 Särskilt genomförande - arbetssätt 

Kommunen är beställare och ansvarar för genomförandet av byggnationen, i de 
delar som nämns i punkt 3. Möten bokas löpande vid behov. Företaget utser en till 
två kontaktpersoner med uppgift att ta ställning till de löpande beslut som 
erfordras för entreprenadens färdigställande, t.ex. beställandet av s.k. ÄTA-
arbeten. Kommunen godkänner och avropar ÄTA-arbeten i entreprenaden. 

Företaget ansvarar för att kontaktpersonerna har fullmakt att binda företaget i aktuellt 
avseende. Kommunen kontaktar kontaktpersonerna vid behov. 

5 Ekonomi - kostnadsfördelning 

Full öppenhet mellan parterna ska råda om de ekonomiska konsekvenser som 
olika ställningstaganden under projektets genomförande kan leda till. 

Parternas kostnadsfördelning ska göras enligt följande. Företaget står för kostnad 
för förprojektering, upphandling, konsult och kommunens projektledning i 
relation till företagets del av projektets totalkostnad. Posten faktureras samtidigt 
som spårkostnaden (se särskilt punkt 6). Företaget står för samtliga kostnader som 
är hänförliga till spårbyggnation (spårunderbyggnad, makadam, slipers, räls) på 
företagets fastighet.  

ÄTA-arbeten 
Varje part står för ÄTA-arbeten hänförliga till av respektive part ägd mark.  

Ej färdigställt projekt 
Om projektet av någon anledning inte skulle komma att färdigställas ersätter den 
part som vill avbryta samarbetet den andra parten för de dokumenterade kostnader 
som projektet föranlett. För det fall projektet måste avbrytas till följd av 
myndighets beslut eller av skäl hänförligt till force majeure står varje part för sina 
respektive kostnader. 

6 Ekonomi - betalning 

Företaget är skyldigt att erlägga entreprenadkostnader för spårbyggnationen samt 
kostnader för projektering, upphandling, konsult och kommunens projektledning 
vid den tidpunkt då godkänd slutbesiktning och säkerhetstillstånd föreligger. 

Ersättning för Kommunens ingående moms betalas av Företaget i samband med 
tillträdet. Varpå Kommunen upprättar en jämkningshandling som överlåts till 
Företaget. Betalning sker i samband med att köpeavtalet undertecknas.  
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7 Överlåtelse 

Då Företaget har erlagt betalning enligt punkten 6 ska äganderätten till spåret 
beläget på Företagets mark överlåtas till Företaget. Detta ska bekräftas genom 
särskilt köpeavtal som ska undertecknas av behöriga företrädare för respektive 
part. Av avtalet ska särskilt framgå i vilken utsträckning parterna har ekonomiska 
fordringar på varandra.  

I och med överlåtelsen övergår risker, ansvar m.m. till Företaget. Garantier och 
andra rättigheter kommer i möjligaste mån att överlåtas till Företaget. 

8 Tidplan 

En preciserad tidplan presenteras under hösten 2022 för projektets olika delfaser. 
Tidplanen upprättas med målsättning att spåret kan överlåtas vid årsskiftet 
2023/2024.  

9 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 
behöriga företrädare för vardera parten. 

10 Tvistelösning 

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol, med tillämpande av 
svensk rätt. 

 

 

Underskrifter 

Falköping den     /      2022  Falköping den     /      2022 
Falköpings kommun, kommunstyrelsen  Swedish Logistic Property AB 
 
 
 

  

Adam Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande  

 Christian Berglund 
Fastighetschef Swedish Logistic Property 
AB 

 
Falköping den     /      2022 
Falköpings kommun, kommunstyrelsen 
 
 
 
Pia Alhäll 
Kommundirektör  
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Nytt spår SLPNytt spår SLP

Fastighetsgräns

Kommunens anslutningspår
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§ 101 Dnr 2022/00406 

Avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens 
Geopark 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med Grästorps kommun gällande 

samverkan kring Platåbergens Geopark. Avtalet gäller till och med den 31 
december år 2024. 

Sammanfattning 
Geoparken etablerades i juni 2017 och Grästorps kommun har förlängt sitt 
ägarskap till den 31 december 2024. Under våren 2022 beviljade Unesco 
exekutive board Platåbergens Geopark att etablera Sveriges första Unesco 
Globala Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland, en yta på 3690 
km2. Gränserna är satta utefter ett geologiskt perspektiv och inte efter 
kommungränserna. En geopark ska bidra till att stärka områdets identitet, ge 
lokalbefolkningen en ökad stolthet över sitt närområde och locka besökare 
att upptäcka platåbergslandskapets fascinerande historia. Grästorps kommun, 
i egenskap av projektägare, har skickat ut samarbetsavtal till de åtta övriga 
kommunerna för underskrift. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen mellan 
Grästorps kommun och respektive kommun och avser tiden 2022–2024. 
Grästorps kommun är ansvarig för genomförandet av verksamheten, 
inklusive projektledarskap, administration samt som anställningsmyndighet 
för projektkoordinatorer. De kommuner som ingår i geoparken ska årligen 
bidra med 50 000 kronor enligt avtalet. Kommunstyrelsen beslutade den 24 
april 2019, § 45, att ingå avtal med Grästorps kommun gällande Platåbergens 
Geopark. Föreslaget avtal innebär en förlängning av det tidigare ingångna 
avtalet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-14 

 Avtal med Grästorps kommun om fortsatt samverkan kring 
Platåbergens Geopark 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Näringslivsavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Klara Börjesson | Turistchef | 0515887051 | klara.borjesson@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens 
Geopark 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med Grästorps kommun gällande 

samverkan kring Platåbergens Geopark. Avtalet gäller till och med den 31 
december år 2024. 

Sammanfattning  

Geoparken etablerades i juni 2017 och Grästorps kommun har förlängt sitt 
ägarskap till den 31 december 2024. Under våren 2022 beviljade Unesco 
exekutive board Platåbergens Geopark att etablera Sveriges första Unesco 
Globala Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland, en yta på 3690 
km2. Gränserna är satta utefter ett geologiskt perspektiv och inte efter 
kommungränserna. En geopark ska bidra till att stärka områdets identitet, ge 
lokalbefolkningen en ökad stolthet över sitt närområde och locka besökare 
att upptäcka platåbergslandskapets fascinerande historia. Grästorps kommun, 
i egenskap av projektägare, har skickat ut samarbetsavtal till de åtta övriga 
kommunerna för underskrift. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen mellan 
Grästorps kommun och respektive kommun och avser tiden 2022–2024. 
Grästorps kommun är ansvarig för genomförandet av verksamheten, 
inklusive projektledarskap, administration samt som anställningsmyndighet 
för projektkoordinatorer. De kommuner som ingår i geoparken ska årligen 
bidra med 50 000 kronor enligt avtalet. Kommunstyrelsen beslutade den 24 
april 2019, § 45, att ingå avtal med Grästorps kommun gällande Platåbergens 
Geopark. Föreslaget avtal innebär en förlängning av det tidigare ingångna 
avtalet.  

Bakgrund 
Geoparken etablerades i juni 2017 och Grästorps kommun har förlängt sitt 
ägarskap till den 31 december 2024. Ansökan om att bli en global geopark 
skickades in hösten 2019 och i april 2022 beviljade Unesco exekutive board 
Platåbergens Geopark som Sveriges första Unesco Globala Geopark.  
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Området omfattar platåbergslandskapet i Västergötland i följande 
kommuner: Mariestad, Skövde, Falköping, Skara, Götene, Lidköping, 
Grästorp, Vänersborg och Trollhättan. 

Geoparkens löpande verksamhet och utveckling ska till delar finansieras 
med ett årligt bidrag på 50 000 kronor per år från de ingående nio 
kommunerna. Övrig finansiering kommer bland annat från Skaraborgs 
Kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund samt via EU-medel och 
Sparbanksstiftelser mm.  

Förvaltningens bedömning 
Mot ovanstående bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar att ingå samverkansavtal med Grästorps kommun 
gällande Platåbergens Geopark samt bidra med 50 000 kronor per år från 
2022 till år 2024, reglerat enligt avtal. Kommunstyrelsen åtar sig också att 
aktivt delta i styrgrupp och utveckling av geoparken motsvarande 100 
tjänstetimmar. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Det årliga bidraget om 50 000 kronor tas ur näringslivsavdelningens budget 
på kommunledningsförvaltningen, kopplat till turismutvecklingsfrågor. 
Falköpings kommuns bidrag med 100 tjänstetimmar fördelas på 
styrgruppsarbete och övriga arbetsuppgifter inom respektive kommun 
kopplat till utvecklingsarbetet. Dessa timmar kan läggas av olika 
förvaltningar och avdelningar i kommunen beroende på vad som är aktuellt. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-14 
 Avtal med Grästorps kommun om fortsatt samverkan kring 

Platåbergens Geopark 

Beslutet ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Näringslivsavdelningen 
Grästorps kommun 
 
 

 
Klara Börjesson Ahlqvist 
Turistchef 
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§ 104 Dnr 2022/00445255 

Projekteringsavtal med Svea Solar Utility Development 
AB gällande solenergi för del av Stenstorp 2:53 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projekteringsavtal gällande 

solenergi med Svea Solar Utility Development AB för del av Stenstorp 
2:53. 

Sammanfattning 
Svea Solar Utility AB önskar uppföra en solenergianläggning om cirka 1 
megawatt i Stenstorp. En yta om cirka 1,5 hektar som lämpar sig för 
ändamålet har identifierats. Ett projekteringsavtal, som gäller under tiden 
bolaget inhämtar de tillstånd som krävs för anläggningen, tecknas mellan 
kommunen och bolaget. Under förutsättning att tillstånd beviljas tecknas 
sedan ett arrendeavtal som löper på 35 år med en årlig arrendeavgift om 
cirka 12 000 kronor. Enligt Falköpings kommuns klimatstrategi ska 
kommunen främja utbyggnad av solenergi. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår kommunstyrelsen att godkänna Projekteringsavtal gällande solenergi 
med Svea Solar Utility Development AB.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-21 

 Projekteringsavtal gällande solenergi 

 Anläggningsarrende gällande solenergi 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Stadsbyggnadsavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Alexander Järkeborn | Mark- och exploateringsansvarig |  | alexander.jarkeborn@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Projekteringsavtal gällande solenergi för del av 
Stenstorp 2:53 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projekteringsavtal gällande 

solenergi med Svea Solar Utility Development AB för del av Stenstorp 
2:53. 

Sammanfattning  

Svea Solar Utility AB önskar uppföra en solenergianläggning om cirka 1 
megawatt i Stenstorp. En yta om cirka 1,5 hektar som lämpar sig för 
ändamålet har identifierats. Ett projekteringsavtal, som gäller under tiden 
bolaget inhämtar de tillstånd som krävs för anläggningen, tecknas mellan 
kommunen och bolaget. Under förutsättning att tillstånd beviljas tecknas 
sedan ett arrendeavtal som löper på 35 år med en årlig arrendeavgift om 
cirka 12 000 kronor. Enligt Falköpings kommuns klimatstrategi ska 
kommunen främja utbyggnad av solenergi. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår kommunstyrelsen att godkänna Projekteringsavtal gällande solenergi 
med Svea Solar Utility Development AB.  

Bakgrund 
Svea Solar Utility Development AB har inkommit med en förfrågan om att få 
arrendera del av Stenstorp 2:53 (se figur 1 nedan) för etablering av en 
anläggning för solenergi. Ytan som är aktuell för denna anläggning är cirka 
1,5 hektar. För att genomföra etableringen behöver Svea Solar Utility 
Development AB inhämta de tillstånd som krävs för att etablera en anläggning 
för solenergi. För att säkra rätten att arrendera den mark som de skaffar 
tillstånd för tecknas ett projekteringsavtal som gäller för en tid om två år med 
möjlighet att förlänga avtalet med ett år i taget vid två tillfällen. Svea Solar 
Utility AB arbetar för att etableringen ska vara på plats och kunna leverera 
solenergi till sommaren 2023. När de tillstånd som krävs för verksamheten har 
beviljats tecknas ett avtal om anläggningsarrende som gäller i 35 år. För 
arrendet betalar Solar Utility Development AB en arrendeavgift om 8 000 kr 
per hektar och år. Arrendeavgiften indexuppräknas varje år. 
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Förvaltningens bedömning 
Falköpings kommun ska främja utbyggnad av solenergi enligt den 
klimatstrategi som antogs av Kommunfullmäktige år 2021.  

Förvaltningen har i samarbete med Svea Solar identifierat en plats som inte 
är utpekad som tätortsutbyggnad eller framtida verksamhetsområde i 
gällande översiktsplan. Med tanke på närheten till västra stambanan 
förväntas den inte kunna nyttjas vid en framtida tätortsutbyggnad inom de 35 
år som arrendeavtalet löper på. Marken utgör åkermark med vissa 
försvårande förhållanden och ytan är inte utarrenderad för tillfället. 

För att kunna etablera en anläggning för solenergi krävs att ytan inte ligger 
för långt ifrån en nätstation som har kapacitet att ta emot den producerade 
elen och överföra den till elnätet. Den närliggande nätstationen har 
förutsättningar att ta emot den el som kommer att produceras. Anläggningen 
är på cirka 1 megawatt. 

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen godkänner 
Projekteringsavtal gällande solenergi med Svea Solar Utility Development 
AB för del av Stenstorp 2:53. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några kostnader för nämnden, 
varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Projekteringsavtalet innebär en intäkt för kommunen om 3 000 kronor. 

Vid tecknande av anläggningsarrendet får kommunen en årlig intäkt om cirka 
12 000 kronor per år under de 35 år som arrendeavtalet tecknas för. Detta kan 
jämföras med en arrendeavgift om cirka 1 500 kronor per år som ett 
jordbruksarrende skulle innebära. Arrendeavgiften indexuppräknas varje år i 
förhållande till konsumentprisindex.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-21 
 Projekteringsavtal gällande solenergi 
 Anläggningsarrende gällande solenergi 

Beslutet ska skickas till 
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 
Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig 
 
 

 
Alexander Järkeborn 
Mark- och exploateringsansvarig 
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Projekteringsavtal gällande solenergi 
 

Fastighetsägare Falköpings kommun  

52181 Falköping  

Org.nr: 212000–1744 

 

Nedan kallad Fastighetsägaren. 

 

Projektör Svea Solar Utility Development AB 

Sank Eriksgatan 117 

113 43 Stockholm  

Org.nr: 559383–4012 

 

Nedan kallad Projektören. 

 

Giltighet  

 

Detta avtal är giltigt om det godkänns av kommunstyrelsen i 

Falköpings kommun senast den 30 november 2022 och att 

beslutet vinner laga kraft. 

 

Projekteringsområde De delar av fastigheten Stenstorp 2:53 i Falköping kommun som 

är markerade med röd begränsningslinje på bifogad karta, Bilaga 

1. Nedan kallat Projekteringsområdet. 

 

Upplåtelse Fastighetsägaren upplåter till Projektören rätt att, på de villkor 

som anges i detta avtal, nyttja Projekteringsområdet på följande 

sätt och för följande ändamål: Projektering av solcellsanläggning 

inkluderande s.k. dragtest för att säkerställa markens hållfasthet 

inför pålning, geotekniska undersökningar och liknande åtgärder i 

syfte att uppföra, bibehålla och kommersiellt driva en 

solcellsanläggning med därtill hörande anläggningar (nedan 

kallad Verksamheten), innefattande rätt att söka de tillstånd som 

krävs för att uppföra och bibehålla sådan solcellsanläggning inom 

Projekteringsområdet samt ansluta densamma till elnätet. 

 

Med godkännande från Fastighetsägaren har Projektören rätt att 

i samband med projekteringen avverka växande skog och 

markvegetation i mindre omfattning. Allt virke tillhör 

Fastighetsägaren. Projektören ska i god tid före ev. avverkning 

informera Fastighetsägaren om plats och omfattning. 

Överenskommelse om omhändertagande och ersättning för 

virket och/eller förtid avverkning träffas med Fastighetsägaren. 

 

Upplåtelsen utgör inget hinder för Fastighetsägaren att använda 

eller upplåta Projekteringsområdet för normalt jordbruk, 

skogsbruk, jakt, fiske m.fl. ändamål. Vid en sådan upplåtelse ska 

Projektörens skriftligen samtycke inhämtas. Projektören ska inte 

skäligen neka en upplåtelse som inte riskerar att förhindra eller 

försena Projektörens planerade verksamhet. Projektören ska 
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skriftligen informera Fastighetsägaren, med minst tre (3) 

månaders framförhållning, inför påkallandet av arrendeavtal i 

Bilaga 2. 

 

Exklusivitet Fastighetsägaren förbinder sig att själv inte använda 

Projekteringsområdet för projektering av solcellsverksamhet 

samt att inte utan Projektörens skriftliga samtycke upplåta någon 

del av Projekteringsområdet till annan för detta ändamål eller för 

annan verksamhet som väsentligen negativt kan påverka 

Projektörens Verksamhet och/eller solcellsanläggning. 

 

Avtalstid och 

förlängning 

Upplåtelsen gäller från och med 2022-10-01 till och med 2024-

10-01 (2 år). Projektören har rätt att vid två [2] tillfällen förlänga 

detta projekteringsavtal med 1 år per tillfälle på oförändrade 

villkor. Påkallande av förlängning ska ske senast 1 månad innan 

avtalstiden löper ut. 

 

Uppsägning Projektören har rätt att säga upp avtalet i förtid om Projektören 

bedömer att det saknas förutsättningar att förverkliga projektet. 

Uppsägning ska ske skriftligt med tre månaders uppsägningstid. 

 

Avgift Senast 30 dagar efter båda parters underskrift av detta avtal ska 

Projektören erlägga en avgift om 3 000 kronor genom inbetalning 

på av Fastighetsägaren angivet konto.  

 

Vid varje förlängning av detta projekteringsavtal ska Projektören 

senast inom 30 dagar erlägga en avgift om 1 500 kr genom 

inbetalning på av Fastighetsägaren angivet konto.  

 

Vägar Projektören får använda av Fastighetsägaren disponerad enskild 

väg till och inom Projekteringsområdet. Till undvikande av 

missförstånd klargörs att Fastighetsägaren har rätt att upplåta 

nyttjanderätt av vägen till annan än Projektören. Projektören ska 

åtgärda eventuella skador som orsakas av denne. 

 

Myndighetstillstånd 

 

Projektören har skyldighet att skaffa, upprätthålla samt bekosta 

de tillstånd som erfordras för Verksamheten inom 

Projekteringsområdet. 

  

Kostnader Projektören ska svara för eventuella avgifter och övriga kostnader 

som uppkommer genom Projektörens verksamhet inom 

Projekteringsområdet.  

 

Överlåtelse av avtal  Projektören äger rätt att överlåta nyttjanderätten till annan med 

vilken Fastighetsägaren skäligen kan låta sig nöjas. Projektören 

ska utan dröjsmål underrätta Fastighetsägaren när överlåtelse har 

skett. 
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Överlåtelse av 

fastigheten 

Fastighetsägaren är skyldig att vid överlåtelse av fastigheten 

underrätta köparen om detta avtalsinnehåll samt göra förbehåll 

om köparens bundenhet av detta avtal. 

 

Ansvar Projektören ska svara för skada som härrör från Projektörens 

verksamhet inom Projekteringsområdet.  

 

Arrendeavtal För det fall Projektören fattar investeringsbeslut för 

solcellsanläggningen inom Projekteringsområdet, före 

nyttjanderättsavtalets upphörande, har Projektören rätt men inte 

skyldighet att teckna ett arrendeavtal avseende hela 

Projekteringsområdet, på de arrendevillkor som bifogas i Bilaga 2. 

Om arrendeavtal tecknas upphör detta projekteringsavtal 

automatiskt att gälla. 

 

Tvist Tvist till följd av detta projekteringsavtal ska avgöras av svensk 

domstol enligt svensk rätt. 

 

Inskrivning Projektören äger rätt att låta inskriva sina rättigheter enligt detta 

avtal i fastighetsregistret. Projektören ska även tillse och bekosta 

att inskrivningen av rättigheterna enligt detta avtal tas bort ur 

fastighetsregistret efter avtalets upphörande. Fastighetsägaren 

åtar sig att inte motsätta sig att detta avtal kan inskrivas med 

högre prioritet än pantbrev uttagna i fastigheten/fastigheterna. 

Projektören svarar för eventuella kostnader med anledning av 

detta. 

 

Ändring och tillägg Ändring eller tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och 

undertecknas av båda parter. 

 

Avtalsexemplar Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var 

sitt. 

 

 
Projektören 

 

Stockholm den 2022-10-01 

 

 

________________________ 

Namn: Erik Martinson 

 

 

 

 

________________________ 

Namn: Pieter Godderis 

 

Fastighetsägaren 

 

Falköping den 2022-10-01 

 

 

________________________ 

Namn:  
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BILAGOR 

1.  Bilaga 1: Avgränsning av Projekteringsområdet 

2.  Bilaga 2: Anläggningsarrende gällande solenergi 
 

 

 

Bilaga 1: Avgränsning av Projekteringsområdet 
 

 

 

Fastighet Falköping Stenstorp 2:53 

Yta 15 000 m2 
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Bilaga 2: Anläggningsarrende gällande solenergi 

Anläggningsarrende gällande solenergi 
Fastighetsägare 

Arrendator 

Arrendeställe 

Upplåtelse 

Falköpings kommun  
52181 Falköping  

Org.nr: 212000–1744 

Nedan kallad Fastighetsägaren. 

Svea Solar Utility Development AB 

Sank Eriksgatan 117 
113 43 Stockholm  

Org.nr: 559383–4012 

Nedan kallad Arrendatorn. 

Del av fastigheten Stenstorp 2:53 i Falköping kommun. Området 

framgår av bilagd karta, Bilaga 1, och omfattar ca x m2, nedan 

kallat Arrendestället. 

Fastighetsägaren upplåter till Arrendatorn rätt att, på de villkor 

som anges i detta avtal, nyttja Arrendestället på följande sätt och 

för följande ändamål: Uppföra, bibehålla och kommersiellt driva 

en elproduktionsanläggning med solceller på stativ eller liknande 

konstruktionsmetod med tillhörande installationer och 

anläggningar som transformatorstation, växelriktare, stativ och 

liknande.  

Arrendatorn äger rätt att, i samråd med Fastighetsägaren, 

framdra erforderliga ledningar, kablar samt vägar med tillhörande 

anordningar inom och fram till Arrendestället samt att anlägga 
annan nödvändig utrustning inom Arrendestället. Åtgärderna som 

ovan specificeras ska i största möjliga utsträckning förläggas så 

att dessa medför minsta möjliga olägenhet för Fastighetsägaren 

utan att det medför oskäliga kostnader för Arrendatorn. 

Fastighetsägaren har rätt att nyttja de vägar som Arrendatorn har 

anlagt. Vid skada på nyanlagd väg ska den skadevållande parten 

snarast möjligt, och på egen bekostnad, åtgärda skadan.  

Arrendatorns uppförande av anläggningen kan medföra pålning i 

mark samt ytliga schaktarbeten. 

Ersättning för Arrendatorns ledningar, Arrendatorns vägar samt 
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Avtalstid 

tillfälliga skador på fastigheten utanför Arrendestället orsakade av 

Arrendatorn ska utgå i enlighet med vid var tid gällande 

intrångspraxis. 

Arrendatorn har rätt att uppföra erforderligt stängsel för att tillse 

att obehöriga ej bereds tillträde till Arrendestället. Arrendatorn 

ska samråda med Fastighetsägaren om stängslets utförande och 

omfattning. Vid detta avtals upphörande svarar Arrendator för att 

nedmontera och bortforsla stängslet.  

Inom Arrendestället förbinder sig Fastighetsägaren att inte 

upprätta höga byggnader eller andra föremål som genererar 

skugga eller på annat sätt riskerar att försämra Arrendatorns 

produktionsanläggning. Inom angränsande områden till 

Arrendestället får Fastighetsägaren uppföra byggnader eller 

andra föremål givet att de håller tillräckligt med avstånd till 

Arrendestället. Tillräckligt avstånd definieras som höjden på 

byggnaden eller föremålet gånger tre. Exempelvis en 20 meter 

hög byggnad får uppföras 60 meter från Arrendestället.  

Eventuella skuggande träd får avverkas inom Arrendestället efter 

överenskommelse med Fastighetsägaren. Allt virke tillhör 

Fastighetsägaren och ska av Arrendatorn placeras på en av 

Fastighetsägaren anvisad plats. 

Avtalet gäller från och med 20xx-xx-xx till och med 20xx-

xx-xx (35 år).

Avtalet ska sägas upp senast ett år före avtalstidens utgång. I 

annat fall förlängs avtalet med två år med samma villkor. 

Uppsägning ska ske skriftligen. Om avtalet sägs upp upphör det 

att gälla utan någon rätt för någon av Parterna att kräva 

förlängning. Vid Fastighetsägarens uppsägning till avtalstidens 

utgång har Arrendatorn ingen rätt till ersättning enligt reglerna 

om indirekt besittningsskydd i 11 kap 4-6a § JB. 

Arrendatorn äger rätt att närsomhelst under avtalstiden säga upp 

avtalet i förtid med ett års uppsägningstid. För det fall 

Arrendatorn säger upp avtalet i förtid, ska arrendeavgift erläggas 

av Arrendator till Fastighetsägaren till dess att Arrendatorn har 

återställt marken i avtalsenligt skick.  

Arrendets upphörande Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn, såvida inte annan 

skriftlig överenskommelse träffas återställa Arrendestället i 

sådant skick så att Fastighetsägaren kan nyttja marken för 

samma ändamål som före upplåtelsen. Mark som före 

upplåtelsen utgjordes av åkermark ska återställas så att den åter 

kan brukas. 
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Arrendatorn ska enligt 8 Kap 21 § jordabalken erbjuda 

Fastighetsägaren att inlösa eventuella byggnader inom 

Arrendestället som uppförts av Arrendatorn under avtalstiden. 

Om Fastighetsägaren inte inlöser byggnader skall Arrendatorn ta 

bort dessa och återställa marken. 

Arrendeavgift Arrendeavgiften utgår med 0,8 kr/m2 och år (8 000 kr per ha och 

år). 

Den totala arrendeavgiften för bifogad ritning uppgår således till 

x kr/år. Aktuell yta kan komma att justeras efter slutlig 
projektering och arrendeavgiften ska då justeras i enlighet med 
ovanstående kvadratmeterpris. Justering av ytan får inte medföra 
att den del som utelämnas svårligen kan brukas enligt pågående 
markanvändning.

Arrendeställets skick 

Arrendeavgiften justeras årligen med hänsyn till förändringen av 

konsumentprisindex (KPI), varvid avgiften justeras på grundval av 

förändringen mellan oktober månads indextal året före 
upplåtelsen (oktober 20xx) början och oktober månads indextal 

året före respektive avgiftsår. 

Justeringen av arrendeavgiften sker alltid fr.o.m. den 1 januari 

efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 

Arrendeavgiften ska betalas mot faktura förskottsvis senast den 

första dagen på arrendeåret. 

Vid betalningstillfället tillkommer gällande mervärdesskatt. För 

närvarande är det inte mervärdesskatt på anläggningsarrende. 

Vid sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag. 

Arrendestället upplåtes i befintligt skick. Arrendatorn är skyldig 

att hålla Arrendestället och av Arrendatorn uppförd anläggning i 

ett vårdat skick.  

Arrendatorn har rätt att, inom Arrendestället undanröja 

markvegetation och träd som riskerar att försvåra 

underhållsarbeten och/eller på annat sätta försämrar 

produktionsanläggningen. För det fall Arrendatorn behöver 

avverka skog eller dylikt utanför Arrendestället ska 

Fastighetsägarens samtycke inhämtas. Sådant samtycke ska inte 

oskäligen nekas eller fördröjas. Allt virke tillhör Fastighetsägaren 

och ska av Arrendatorn placeras på en av Fastighetsägaren 

anvisad plats. Överenskommelse om omhändertagande och 

ersättning för virket och/eller ersättning för förtida avverkning 

träffas med Fastighetsägaren. 
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Vägar Arrendatorn får använda av Fastighetsägaren tillhörande enskild 

väg till och inom Arrendestället. 

Fastighetsägaren svarar för att hålla vägarna i framkomligt skick i 

enlighet med Fastighetsägarens vanliga rutiner avseende 

snöröjning, sandning och annat vägunderhåll. Arrendator svarar 

för det vägunderhåll som är direkt hänförligt till Arrendatorns 

verksamhet. Vägunderhåll som går utöver Fastighetsägarens 

vanliga rutiner ska bekostas av Arrendatorn. Skada som 

uppkommer på väg ska åtgärdas av den skadevållande parten 

och på dennes bekostnad.  

Tillträde Arrendatorn ska ges tillträde till Arrendestället för att bedriva drift 

och underhållsarbeten dygnet runt. Tillträdet ska, i 

förekommande fall, ske i enlighet med Fastighetsägarens vid var 

tid gällande säkerhetsrutiner och instruktioner. 

Kostnader Arrendatorn ska svara för avgifter, skatter och övriga kostnader 

som uppkommer genom Arrendatorns verksamhet på 

Arrendestället, såsom tillkommen fastighetsskatt. 

Tillstånd Arrendatorn är skyldig att ansöka om och svara för bygglov och 

andra tillstånd som erfordras för Arrendatorns anläggning och 

verksamhet på Arrendestället. Arrendatorn ska följa de 

föreskrifter som meddelas av myndighet eller följer av lag. 

Arrendatorn svarar även för att bekosta de tillstånd som erfordras 

för Arrendatorns verksamhet. 

Ansvar Arrendatorn är i förhållande till tredje man och Fastighetsägaren 

ansvarig för all direkt skada, inklusive föroreningar eller liknande 

miljöskador, som orsakats av Arrendatorns verksamhet på 

Arrendestället. 

Arrendatorn ska hålla Fastighetsägaren skadeslös för eventuella 

skadeståndskrav och därmed sammanhängande kostnader som 

kan drabba Fastighetsägaren på grund av Arrendatorns 

verksamhet på Arrendestället. 

Arrendatorn svarar även för av denne anlitade personer och 

företag. 

Försäkring Det åligger Arrendatorn att teckna och vidmakthålla erforderliga 

försäkringar för den verksamhet som bedrivs på Arrendestället. 

Sådan försäkring ska ersätta skador på såväl Arrendatorns 

egendom som de skador som Arrendatorn ansvarar för i enlighet 

med detta avtal.  

Särskilda villkor Arrendatorn har rätt att inhägna Arrendestället samt sätta upp 

varningsskyltar. 
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Ändring av avtal Ändringar eller tillägg till detta avtal ska ske skriftligt och 

undertecknas av båda parter för att vara gällande. 

Inskrivning Arrendatorn äger rätt att låta inskriva sina rättigheter enligt detta 

avtal i fastighetsregistret. Fastighetsägaren åtar sig att medverka 

till att detta avtal kan inskrivas med högre prioritet än pantbrev 

uttagna i fastigheten. Arrendatorn svarar för eventuella kostnader 

med anledning av detta. Arrendator ska även tillse och bekosta 

att inskrivningen av rättigheterna enligt detta avtal tas bort ur 

fastighetsregistret efter avtalets upphörande. 

Överlåtelse Arrendatorn har inte rätt att överlåta detta arrendeavtal till annan 

utan Fastighetsägarens skriftliga samtycke. Skriftligt samtycke 

ska inte oskäligen förvägras och ska lämnas till Arrendatorn inom 

en månad från delgivande. 

Arrendatorn har dock, utan begränsning av ovan, rätt att utan 

fastighetsägarens skriftliga samtycke överlåta detta arrendeavtal 

till annat bolag som ingår i samma koncern som Arrendatorn. 

Med samma koncern avses bolag enligt definition i 1 kap 11 § 

aktiebolagslagen (2005:551). 

Arrendatorn äger, utöver vad som framgår ovan, alltid rätt att 

ställa säkerhet över samtliga sina rättigheter under detta avtal 

genom säkerhetsöverlåtelse till en eller flera lånefinansiärer 

och/eller motpart till ett så kallat Power Purchase Agreement 

(PPA). Vid en sådan överlåtelse ska ett skriftligt meddelande 

lämnas till Fastighetsägaren. Fastighetsägaren förbinder sig att 

vid en säkerhetsöverlåtelse underteckna en 

fastighetsägarförklaring, i vilken bekräftas att Fastighetsägaren 

godkänner överlåtelsen, att Arrendatorn återfår arrenderätten vid 

tidpunkt som lånefinansiären och/eller motpart till PPA meddelar 

samt att Arrendatorn, på de villkor som framgår av 

fastighetsägarförklaringen, får behålla rätten att nyttja 

Arrendeområdet enligt ovan. Lånefinansiär(er), och /eller motpart 

till PPA, till vilka säkerhetsöverlåtelse skett, äger utan 

Fastighetsägarens godkännande rätt att (i) återföra arrenderätten 

till Arrendatorn, samt (ii) vid Arrendators avtalsbrott av väsentlig 

betydelse, mot de förpliktelser som säkerställs genom 

säkerhetsöverlåtelsen, överlåta arrenderätten enligt detta 

Arrendeavtal till annan. Den nya avtalsparten skall dock under alla 

förhållanden överta samma rättigheter och skyldigheter som 

gäller för Arrendatorn. 

Överlåtelse av 

fastigheten 

Fastighetsägaren är skyldig att vid överlåtelse av 

fastigheten/fastigheterna underrätta köparen om detta 

avtalsinnehåll samt göra förbehåll om köparens bundenhet av 

detta avtal. 
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Force majeure Force majeure såsom krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda 

eller explosion eller annat som fastighetsägaren eller hyresgästen 

inte råder över, fritager parterna från fullgörandet av berörd 

förpliktelse i detta avtal. 

Tvist Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol. 

Hänvisning till 

jordabalken 

Beträffande anläggningsarrende gäller i övrigt, om ej annat 

framgår av detta avtal, vad som i 7, 8 och 11 kap jordabalken eller 

annars i lag stadgas härom. 

Avtalsexemplar Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var 

sitt. 

Svea Solar Utility Holding AB 

[plats] den 20xx-xx-xx 

________________________ 

Namn: Erik Martinson 

________________________ 

Namn: Pieter Godderis 

Fastighetsägaren 

[plats] den 20xx-xx-xx 

________________________ 

Namn: 

BILAGOR 

1. Bilaga 1 - Arrendestället
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Bilaga 1 – Arrendestället 
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Skala 1:1 300, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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 Kommunstyrelsen 

Förordnande av borgerliga vigselförrättare under åren 
2023-2026 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att förordna Karola Svensson, 

Niclas Fällström, Jonas Larsson, Mikael Wendt, Maria Henriksson, 
Roland Svensson, Johanna Bladh, Sara Cronholm, Helena Broberg och 
Anna Isaksson som borgerliga vigselförrättare för åren 2023–2026. 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har anhållit om uppgifter på vilka personer som kommunen 
vill ska förordnas som borgerliga vigselförrättare under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår att Karola Svensson, Niclas Fällström, Jonas Larsson, Mikael 
Wendt, Maria Henriksson, Roland Svensson, Johanna Bladh, Sara 
Cronholm, Helena Broberg och Anna Isaksson förordnas som 
vigselförrättare. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har anhållit om uppgifter på vilka personer som kommunen 
vill ska förordnas som borgerliga vigselförrättare under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026. Länsstyrelsen vill ha dessa 
uppgifter senast den 28 oktober. 

I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft 
den 1 maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas 
som vigselförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som 
behövs för uppdraget. Efter mottagande av de efterfrågade uppgifterna 
kommer Länsstyrelsen att genomföra kunskapskontroll beträffande 
respektive föreslagen vigselförrättare genom att Länsstyrelsen skickar ut ett 
antal frågor för besvarande. 

Förvaltningens bedömning 
Följande personer anses väl lämpade för uppdraget och föreslås som 
vigselförrättare: Karola Svensson (C), Niclas Fällström (C), Jonas Larsson 
(SD), Mikael Wendt (L), Maria Henriksson (S), Roland Svensson (M), 
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Johanna Bladh (M), Sara Cronholm (kommunjurist), Helena Broberg (jurist 
socialförvaltningen) och Anna Isaksson (kommunjurist). 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 
konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-09 
 Information från Länsstyrelsen om borgerliga vigselförrättare  

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 
 

 
Linda Karelid 
Kanslichef 
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Postadress: 403 40 Göteborg 
 

Telefon: 010-224 40 00 (vxl) 

 

Webb: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län  

 

Förordnande av vigselförrättare under perioden den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 
 

Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrel-

sen behörig att förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av 

länsstyrelsens förordnande av vigselförrättare betonas i prop. 1964:163 s. 

117 vikten av att borgerliga vigselförrättare utses så att de finns på de orter 

där behov av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i prop. 

1968:136 s. 82 att ”det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun 

att mot bakgrund av föreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare 

förordnas”.  

 

Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av kommunen på 

tid som motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det in-

nebär att förordnandet för den som förordnats efter den 1 januari 2019 löper 

ut den 31 december 2022.  

 

I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft 

den 1 maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas 

som vigselförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som 

behövs för uppdraget.  

 

Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska 

förordnas under mandatperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 de-

cember 2026 samt en kort beskrivning av varför dessa personer anses lämp-

liga för uppdraget (om personen i fråga har varit förordnad som borgerlig 

vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering). 

 

Efter mottagande av de efterfrågade uppgifterna kommer Länsstyrelsen att 

genomföra kunskapskontroll beträffande respektive föreslagen vigselförrät-

tare genom att Länsstyrelsen skickar ut ett antal frågor för besvarande. 

 

Länsstyrelsen vill ha dessa uppgifter senast den 28 oktober 2022.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 



Länsstyrelsen 

Västra Götaland 
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För frågor kontakta handläggare Nadja Arvidsson, 010 224 54 93. 

 

 
 



Anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen, 2022-10-19

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

90594 202200351 2022-07-18 Uppsägning av avtal gällande jakt på del av fastigheten Yllestad 1:39 Lolita Dikanda

90597 202200350 2022-07-18 Uppsägning av avtal om jakträtt på del av fastigheten Alvared 4:164 Lolita Dikanda

90872 202200228 2022-09-15 Delegationsbeslut om remiss av biblioteksplan för Falköpings kommun för åren
2022-2026

Linda Karelid

90878 202200408 2022-09-15 Uppsägning av lägenhetsarrende på del av fastigheten Falevi 8:14 och Ranten 1:3 Lolita Dikanda

90879 202200409 2022-09-16 Avtal med Nordlo Skaraborg AB om kopieringsmaskin samt service Linda Karelid

90880 201900187 2022-09-19 Uppsägning av jordbruksarrende gällande fastigheten Tåstorp 6:2 Lolita Dikanda

90883 202200410 2022-09-19 Avtal med Flogens ekomjölk om jordbruksarrende på del av fastigheten Tåstorp 6:2
med flera

Lolita Dikanda

90884 202200388 2022-09-19 Avtal med Åkatorp-Fjällåkra jaktlag om jakträtt på del av fastigheten Stenstorp 38:1 Lolita Dikanda

90943 202200018 2022-09-21 Attesträtt vid kommunledningsförvaltningen gällande från 1 oktober år 2022 Susanne Beijbom

90963 202100338 2022-09-27 Förlängning av avtal med Floby Mafftec Nord AB gällande markanvisning Alexander Järkeborn

90964 2022-09-27 Adressättning för fastigheten Rörsberga 1:8 Mikael Carp

90965 202200450 2022-09-27 Adressättning för fastigheten Rörsberga 1:8 Mikael Carp

90972 202200369 2022-09-28 Avtal med Jättene jaktlag om jakträtt på del av fastigheten Friggeråker 25:8 med flera Lolita Dikanda

90980 202200452 2022-09-27 Avtal med Kanalbuss i Norsholm AB om resebokningstjänst Pia Alhäll

91029 202200462 2022-10-03 Avtal om jakträtt på del av fastigheten Stenstorp 38:1 med flera Lolita Dikanda

91030 202200462 2022-10-03 Uppsägning av avtal gällande jakträtt på del av Stenstorp 38:1 med flera Lolita Dikanda

91031 202200462 2022-10-03 Avtal om jakträtt på del av fastigheten Stenstorp 38:1 med flera Lolita Dikanda

91034 202200463 2022-10-04 Adressättning för fastigheten Hattmurklan 1 Mikael Carp

91035 202200458 2022-10-04 Delegationsbeslut om remiss gällande ändring av byggnadsnämndens reglemente Linda Karelid

91051 202200467 2022-10-05 Avtal med Pingstkyrkan avseende hyra av lokal för sammankomster över 100 personer Pia Alhäll

91063 202200250 2022-10-06 Delegationsbeslut om remittering av motion om att införa Huskurage Adam Johansson

91077 202200217 2022-10-06 Delegationsbeslut om remittering av motion om solcellspark från Karola Svensson (C) Adam Johansson

91078 202200194 2022-10-06 Delegationsbeslut om remittering av motion om solcellspark från Anders Blom (MP) Adam Johansson

91097 202200397 2022-10-07 Protokollsutdrag 2022-10-05 § 102 Begäran från Länsstyrelsen om yttrande i ärende
om vilthägn inom fastigheten Friggeråker 29:1 i Falköpings kommun

Sebastian Helin

91098 202200398 2022-10-07 Protokollsutdrag 2022-10-05 § 103 Begäran från Länsstyrelsen om yttrande i ärende
om vilthägn på fastigheten Tokatorp 2:5 i Falköpings kommun

Sebastian Helin

91102 202100057 2022-10-06 Ansökan till Energimyndigheten om förlängning och förstärkning av energi- och
klimatrådgivningen

Erna Pezic

91124 202200316 2022-10-11 Personuppgiftsbiträdesavtal Entergate AB Pia Alhäll

91127 202200477 2022-10-11 Adressättning för fastigheten Skogskälle 4:1 Mikael Carp

91137 202200453 2022-10-07 Avtal med Source Executive Recruitment AB om rekrytering av näringslivschef Pia Alhäll

91149 202200355 2022-10-12 Uppsägning av avtal med Marka jaktlag om jakträtt på del av fastigheten Bestorp 12:12
med flera

Lolita Dikanda

91150 202200354 2022-10-12 Uppsägning av avtal gällande jakträtt på del av fastigheten Kinneved 1:23 Lolita Dikanda

91165 202100218 2022-10-13 Avtal om rådgivning inom turism och hållbar utveckling Visit Hornborgasjön -
Tillväxtprojektet hållbar platsutveckling Hornborgasjön

Pia Alhäll

91168 202200482 2022-10-14 Adressättning för fastigheten Sörbolund 2:5 Mikael Carp

91190 202200483 2022-10-17 Avtal med Riksbyggen Bostadsrättsförening om fastighetsreglering mellan Fredriksberg
1:8 och Päronet 9

Lolita Dikanda

91203 202200002 2022-10-18 Anställningar kommunledningsförvaltningen september 2022 Pia Alhäll
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Anmälda delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen om anställningar på 
kommunledningsförvaltningen  

Personalärenden – kommunledningsförvaltningen (§ 8) 

Anställningar KLF september 2022 Delegat  
Verksamhetsutvecklare, visstid Näringslivschef 

Kommunjurist, tillsvidare Kanslichef 
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Anmälningsärenden till kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 oktober 2022 

 

Anmälningsärenden 
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 
händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 
1 Protokoll från Miljönämndens sammanträde den 7 september år 2022 

2 Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds direktionsmöte den 2 
september år 2022 

3 Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg den 20 september 
2022 

4 Protokoll från Avfall och Återvinning Skaraborgs direktionsmöte den 
26 september 2022 

5 Beslut från Energimyndigheten om förlängning av projektet energi och 
klimatrådgivning till 2023-12-31 

6 Protokoll från kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet den 15 
september 2022 

 

 



MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
S ammanträdesdatum 
2022-09-07 

Plats och tid 

Beslutande 

K ommunhuset i K arlsborg, Sessionssalen, kl. 13.05-15.00 

Philip Segel! (M), Skövde, ordförande 
Ingrid Martens (C), Falköping, 1:e vice ordf 
Lena Sjödahl (M), Falköping 
Björn Bröne (L ), Hjo 
Anders K arlsson (S), Hjo 
Anders Lundgren (C), K arlsborg, 2:e vice ordf. 
Peter K ornestedt (S), K arlsborg 
Göran Bergman (S), Skövde 
Gunnel Johansson (S), Tibro 
Thomas Danielsson (M), Tibro 

Ö vriga närvarande E rsättare 
Anders Blom (MP), Falköping 
K enny Johansson (S), Hjo 
Stig Larsson (L ), K arlsborg 
Tommy Westerberg (C), Skövde 
L inda Schultz Forsberg (S), Skövde 

Ö vriga 
Pelle Holmström, förbundschef 
Jenny Möller, avdelningschef avlopp, 

hälsoskydd, livsmedel 
Dan Renquist, miljöinspektör 
Isabell Holm, bygglovshandläggare 

K arlsborgs kommun, §  39 c 

Utses att justera Ingrid Martens 

Underskrifter 

S ekreterare 

 

  

Ordförande 

J usterande 

Pelle Holmptrörn 

 

6 
Philip Segell (M) 

Ingrid Martens (C) 

Paragrafer 35_42 

ANS LAG 
Protokollet är justerat 

Organ Miljönämnden östra Skaraborg 
S ammanträdesdatum 2022-09-07 Anslaget sätts upp 2022-09-09 

Anslaget tas ner 2022-10-03 

Nylip-s-aTvrkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde 

) 

Pelle Holmström 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 



MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

Innehå llsförteckning 
Miljönämndens verksamhetsmål för år 2023 3 
För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör Brf. V asastaden, Skövde 
kommun 4 
För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör HSB Hyresfastigheter i Skövde 
AB, Skövde kommun  11 
Remiss om förslag till nya föreskrifter om material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel  18 
Information  20 
Projektrapporter  21 
Redovisning av delegationsbeslut  22 
Ö vriga frågor  23 

I c7" 
J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 

2 



S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 
MILJ Ö NÄ MNDE N 
 Ö S TR A S KAR ABOR G 

MN §  35 Dnr 2022-4200 

Miljönämndens verksamhetsmå l för å r 2023 

Beslut 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att anta mål för år 2023 inom 
verksamhetsperspektiven tillsyn/kontroll, kund, medarbetare och finansiering. 

Redogörelse för ärendet 
Inför varje verksamhetsår beslutar miljönämnden om mål för verksamheten. 
Direktionen beslutar om övergripande strategiska mål inom respektive 
verksamhetsperspektiv. Nämnden beslutar om verksamhetsmål som är relaterade 
till direktionens strategiska mål. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-08-18 
Miljönämndens verksamhetsmål för år 2023 

Bilaga 
Miljönämndens verksamhetsmål för år 2023 

, L  

J usterandes'-signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

SAMMANT R Ä DE SPR OT OK OL L  
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

MN §  36 Dnr 2020-252 

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör 
Brf. Vasastaden, S kövde kommun 

Beslut 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Bostadsrättsföreningen 
V asastaden med organisationsnummer 766600-2865 om följande: 

1. Brf. V asastaden ska genomföra de å tgärder som behövs för att radonhalten 
inte ska överskrida referensnivån på  200 Bq/m3  luft i någon av radhusen i 
flerbostadshusen nedan. Tabellen visar vilka radhus som hade mätresultat 
som överskred Strå lskyddsföreskriftens referensnivå  i tidigare mätning. 

Fastighetsbeteckning Adress 
Geten 1 Ingegatan  
Geten 1 Ingegatan  

2. Efter att Brf. V asastaden utfört å tgärder ska de genomföra nya 
radonmätningar i de radhus där radonhalter konstaterats vara över 
200 Bq/m3  luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna ska göras mellan 
1 oktober och 30 april och pågå  under minst 60 dagar. Resultaten ska 
redovisas till miljönämnden senast den 31 maj 2023. 

3. Utföra mätningar i följande radhus: 
• De radhus som angränsar till ett radhus med radonhalt som överskrider 

referensvärdet 200 Bq/m3  luft och ligger på  samma våningsplan. 

Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå  under minst 
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj 
2023. Om Brf. V asastaden har mätt i någon av radhusen i punkt 3 tidigare 
och resultatet var under referensvärdet 200 Bq/m3  luft, behöver de inte 
göra om mätningen i det radhuset. 

4. När Brf. V asastaden redovisar mätresultat till miljönämnden ska det 
framgå  vilket radhus som respektive mätning är utförd i. 

5. Om Brf. V asastaden säljer någon av de aktuella fastigheterna innan de har 
hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i stället lämna köparens namn 
och adress till miljönämnden. 

Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kr för 
vart och ett av flerbostadshusen i tabellen i punkt 1, om punkt 2 inte följs. 

/L iv -- 7̀ 
J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

SAMMANTRÄ DESPROTOK OLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

MN §  36 forts. 

Av strå lskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det 
överklagas eftersom inte annat bestämts. 

Brf. V asastaden har rätt att överklaga beslutet. Information om bland annat vad 
överklagan ska innehå lla finns i bifogad överklagningshänvisning. 

Redogörelse rör ärendet 
Miljönämnden har tidigare uppmanat Brf. V asastaden att mäta radon i sina 
flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. 

I november 2015 redovisade bostadsrättsföreningen radonmätningar till 
miljönämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att det fanns radhus där 
radonhalten överskred referensvärdet för radon i inomhusluft. I september 2016 
(DB 2016-1487) förelade milj önämnden föreningen om att genomföra 
radonsänkande å tgärder och redovisa resultat från uppföljande långtidsmätningar 
till nämnden senast den 31 januari 2018. 

Efter att föreningen överklagat beslutet ändrade länsstyrelsen det till att endast 
omfatta å tgärder för adressen Ingegatan 10C. I maj 2017 fattade nämnden ett nytt 
beslut (DB 2017-517) om mätningar för radhusen på  Ingegatan  och 
Ingegatan , Ingegatan . Mätningar skulle redovisas 
senast den 31 maj 2018. 

I januari 2018 redovisade bostadsrättsföreningen nya mätningar. Nämnden 
granskade resultaten som visade att radonhalten i radhusen överskred 
referensvärdet för radon i inomhusluft. I mars 2018 (DB 2018-225) förelade 
milj önämnden föreningen om att genomföra radonsänkande å tgärder och redovisa 
resultat från uppföljande långtidsmätningar till nämnden senast den 31 maj 2019. 

I mars 2018 kontaktade bostadsrättsföreningen milj önämnden och framförde att 
de har problem med att å tgärda radonhalten i radhusen och att de vill prova att 
genomföra å tgärder i en radhuslänga först. De misstänker att de kommer att 
behöva installera från- och tilluftsventilation för att komma till rätta med 
problemen. De skulle redovisa vilka å tgärder de gjort och vilka å tgärder de 
planerar senast den 31 maj 2019. 

I december 2018 kontaktade bostadsrättföreningen nämnden och berättade att de 
var tveksamma till att hinna göra mätningar, eftersom radonhalterna varierade 
kraftigt efter å tgärder. Föreningen skulle, om de inte hann göra långtidsmätningar, 
redovisa en ny tidsplan senast den 31 maj 2019. I maj hörde föreningen av sig och 
sa att handlingsplanen skulle bli försenad. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MIL J Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

MN §  36 forts. 

Den 27 augusti 2019 redovisade bostadsrättsföreningen en utredning av 
radonsituationen i radhusen. Utredningen innehöll kortidsmätningar och 
å tgärdsförslag. K orttidsmätningarna visade att radonhalten i radhusen överskred 
referenshalten. Utredningen innehöll en rekommendation om att installera 
installerar så  kallad FTX  (till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning). 

Föreningen uppgav att de ville å terkomma med en plan efter att ha diskuterat 
förslaget till å tgärd. 

Den 3 september 2019 redovisade bostadsrättsföreningen en handlingsplan som 
innefattade att täta sprickor i golv och installera pax-fläktar för att å tgärda 
ventilationen. Å tgärderna skulle vara klara 2021. 

Den 10 oktober 2019 fattade miljönämnden beslut om att Brf. V asastaden skulle 
genomföra å tgärder för att sänka radonhalten och redovisa uppföljande mätningar 
senast den 31 maj 2020. Å tgärderna skulle innefatta å tgärder som förstärkte 
ventilationen. Beslutet var förenat med ett vite. 

Bostadsrättsföreningen kontaktade milj önämnden den 19 december 2019 om att 
styrelsen fattat ett nytt beslut om å tgärder. De planerade att följa å tgärds-
rekommendationen från utredningen de redovisade i augusti 2019, det vill säga att 
de planerade att installera FTX . De hade kontaktat en konsult för att genomföra 
å tgärden. 

I januari 2020 kontaktade bostadsrättsföreningens konsult milj önämnden med en 
tidsplan för installation av de nya ventilationsaggregaten. K onsulten kunde inte 
vara klar med installation och uppföljande radonmätning förrän i slutet av 2020. 
Bostadsrättsföreningen å tog sig att redovisa resultaten senast den 31 januari 2021. 

I februari 2021 redovisade Brf. V asastaden uppföljande mätningar efter det att nya 
ventilationsaggregat installerats. Det fanns radhus där radonhalten överskred 
referensvärdet. Tillsammans med resultaten redovisade bostadsrättsföreningen en 
plan för att genomföra en flödeskontroll för att optimera aggregaten under våren 
och sommaren. Uppföljande långtidsmätningar av radonhalten var planerade till 
hösten 2021. 

Den 7 april 2021 beslutade miljönämnden (MN §  22) att Brf. V asastaden skulle 
genomföra å tgärder för att sänka radonhalten i de flerbostadshus där det fanns 
överskridanden och redovisa uppföljande mätningar till nämnden senast den 
31 januari 2022. Den 8 februari 2022 redovisade de resultat från radonmätningar 
till nämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att Strå lsäkerhets-
myndighetens referensvärde på  200 Beilm3  luft överskreds i de radhus som finns 
angivna i punkt 1. 

3'4 
J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
 Ö S TR A S KAR ABOR G 

MIN §  36 forts. 

SAMMANT R Ä DE SPR OT OK OL L  
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

Föreningen uppgav att de skulle göra ytterligare optimeringar av ventilationen och 
mäta igen till våren. De å tog sig att redovisa uppföljande mätresultat till 
milj önämnden senast den 31 maj 2022. 

Den 24 maj 2022 redovisade föreningen resultat från radonmätningar till 
miljönämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att Strå lsäkerhets-
myndighetens referensvärde på  200 Bq/m3  luft överskreds i de radhus som finns 
angivna i punkt 1. 

De redovisade även resultat som visade att referensvärdet inte längre överskrids i 
följande flerbostadshus: 

Fastighetsbeteckning Adress R adhus 
Geten 1 Ingegatan 8  

Föreningen uppgav att de gör å tgärder till hösten och att de kan redovisa 
uppföljande långtidsmätningar till miljönämnden senast den 31 maj 2023. 

Skälen för miljönämndens beslut 

Tillämpade bestämmelser 
Av 3 kapitlet 5 §  strå lskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet 
eller är ansvarig för en å tgärd som kan innebära att en människa exponeras för 
joniserande strå lning ska optimera strå lskyddet genom att så  långt som det är 
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska 
och samhälleliga faktorer begränsa 

1. sannolikheten för exponering, 
2. antalet personer som exponeras, och 
3. storleken på  den individuella strå ldosen. 

Av 3 kapitlet 6 §  strå lskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som 
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera 
strå lskyddet genom att vidta å tgärder så  att radonhalten hå lls så  låg som det är 
möjligt och rimligt. 

J usterandes signätur Utdragsbestyrkande 
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MIL J Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

MN §  36 forts. 

S AMMANTR Ä DE S PR OTOK OLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

3 kapitlet 10 §  strå lskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med 
joniserande strå lning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strå lning 
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den 
utsträckning som behövs från strå lskyddssynpunkt och med hänsyn till 
verksamhetens eller arbetets art och andra förhå llanden 

1. kontrollera och upprätthå lla strå lskyddet på  de platser där strå lning kan 
förekomma, 

2. underhå lla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller 
strå lskydd som används i verksamheten, 

3. vidta de å tgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra 
eller motverka skada på  människors hälsa eller miljön, och 

4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för 
joniserande strå lning har 

a. god kännedom om de förhå llanden, villkor och föreskrifter som 
verksamheten bedrivs under, 

b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, 
och 

c. den kompetens som behövs för att strå lskyddet ska fungera 
tillfredsställande. 

Av 8 kapitlet 4 §  strå lskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en å tgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen ska på  begäran av tillsynsmyndigheten ge 
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen. 

I 8 kapitlet 6 §  strå lskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten får 
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har 
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen 
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa. 

Av 8 kapitlet 7 §  strå lskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande 
enligt 6 §  få r förenas med vite. 

110 kapitlet 3 §  strå lskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska 
gälla omedelbart om inte annat bestäms. 

Av 3 kapitlet 6 §  strå lskyddsförordningen (2018:506) framgår det att 
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3  luft) 
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

MN §  36 forts. 

SAM MANTRÄ DESPROTOK OLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

Miljönämndens bedömning 
Eftersom Brf. V asastaden har redovisat att radonhalten inom nämnda 
flerbostadshus överskrider Strå lsäkerhetsmyndighetens referensvärde på  
200 Bq/m3  och på  grund av risken för lungcancer i samband med höga radonhalter 
i bostäder bedömer milj önämnden att det finns skäl att kräva att de ska vidta 
å tgärder för att sänka radonhalten. 

Milj önämnden bedömer att Brf. V asastaden som fastighetsägare är de som har den 
faktiska möjligheten att genomföra å tgärder för att sänka radonhalten. För att ta 
reda på  om å tgärderna har haft effekt behöver nya mätningar göras efter att 
å tgärderna är klara. Milj önämnden bedömer att kostnaderna för att utföra 
å tgärderna och mätningarna är rimliga i förhå llande till nyttan det medför. 

Brf. V asastaden ska genomföra nya långtidsmätningar i de radhus där radonhalter 
över 200 Bq/m3  luft har konstaterats för att visa att å tgärderna har haft effekt. 
Eftersom radonhalten kan variera inom ett hus och föreningen inte har mätt i alla 
radhus, är det viktigt att de genomför fler mätningar för att säkerställa att 
radonhalten inte är för hög i fler radhus i huset. L ångtidsmätningarna ska ske 
enligt det urval som beskrivs i punkt 3 i beslutet. 

Milj önämnden har tidigare förelagt Brf. V asastaden om att sänka radonhalten för 
radhus på  Ingegatan i tabellen i punkt 1 i detta beslut. Eftersom de inte har 
redovisat några resultat som visar på  tillräckliga å tgärder inom förelagd tid anser 
milj önämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att Brf. 
V asastaden ska genomföra å tgärder som sänker radonhalten i inomhusluften. 

Fortsatt handläggning 
När milj önämnden har tagit emot mätprotokoll från Brf. V asastaden kommer 
nämnden att granska dem. Om protokollen visar att radonhalten inte överskrider 
200 Bq/m3  luft kommer nämnden att avsluta ärendet. 

Om Brf. V asastaden inte redovisar nya radonmätningar efter att de genomfört 
radonsänkande å tgärder för flerbostadshusen på  Ingegatan i tabellen i punkt 1 i 
beslutet senast 31 maj 2023, kan milj önämnden begära att vitet ska dömas ut. De 
får då  maximalt betala 100 000 kr. Nämnden kan även komma att besluta om ett 
nytt föreläggande med vite. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

MN §  36 forts. 

SAMMANT R Ä DE SPR OT OK OL L  
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

Avgift för handläggning 
Miljönämnden kommer att fatta beslut om en avgift för handläggningen av detta 
ärende. Avgiften per timma är 1 075 kronor. Det är först när Brf. V asastaden har 
tagit emot avgiftsbeslutet som de kan överklaga avgiften. 

I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet, 
samråd med andra, registerhå llning, upprättande av skrivelser samt 
beslutsfattande. 

Milj önämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av 
detta beslut tar. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-08-18 

Beslutet skickas till 
Brf. V asastaden,  
Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB,  

Bilaga till Brf. V asastaden 
Ö verklagningshänvisning 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
MILJ Ö NÄ MNDE N S ammanträdesdatum 

  Ö S TR A S KAR ABOR G 2022-09-07 

MN §  37 Dnr 2020-2407 

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör HS B 
Hyresfastigheter i S kövde AB, S kövde kommun 

Beslut 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga HSB Hyresfastigheter i 
Skövde AB med organisationsnummer 556596-9564 om följande: 

1. HSB Hyresfastigheter i Skövde AB ska genomföra de å tgärder som 
behövs för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån på  200 Bq/m3 
luft i någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan. Tabellen visar vilka 
lägenheter som hade mätresultat som överskred Strå lskyddsföreskriftens 
referensnivå  i tidigare mätning. 

Byggnadsid Fastighets- 
beteckning 

Adress Lägenhets-
nummer 

1612927 Musketören 4 Slingvägen 10  
1699475 Forsbergs äng 3 Sven Bergmans väg 9  

2. Efter att HSB Hyresfastigheter i Skövde AB utfört å tgärder ska de 
genomföra nya radonmätningar i de lägenheter där radonhalter 
konstaterats vara över 200 Bq/m3  luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna 
ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå  under minst 60 dagar. 
Resultaten ska redovisas till milj önämnden senast den 31 januari 2023. 

3. Utföra mätningar i följande lägenheter: 
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som 

överskrider referensvärdet 200 Bq/m3  luft och ligger på  samma 
våningsplan. 

• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som 
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3  luft. 

Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå  under minst 
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 
31 januari 2023. Om HSB Hyresfastigheter i Skövde AB har mätt i någon 
av lägenheterna i punkt 3 tidigare och resultatet var under referensvärdet 
200 Bq/m3  luft, behöver de inte göra om mätningen i den lägenheten. 

Al S'  ,  

J usterandes ägnatur 

4. När HSB Hyresfastigheter i Skövde AB redovisar mätresultat till 
miljönämnden ska det framgå  vilken lägenhet som respektive mätning är 
utförd i. 

5. Om HSB Hyresfastigheter i Skövde AB säljer någon av de aktuella 
fastigheterna innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i 
stället lämna köparens namn och adress till milj önämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

MN §  37 forts. 

S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kr för 
vart och ett av flerbostadshusen i tabellen i punkt 1, om punkt 2 inte följs. 

Av strå lskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det 
överklagas eftersom inte annat bestämts. 

HSB Hyresfastigheter i Skövde AB har rätt att överklaga beslutet. Information om 
bland annat vad överklagan ska innehå lla finns i bifogad 
överklagningshänvisning. 

Redogörelse för ärendet 
Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat HSB Hyresfastigheter i 
Skövde AB att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till 
nämnden. I mars 2013 redovisade de resultat från radonmätningar till nämnden. 
Bland resultaten fanns mätningar som överskred 200 Bq/m3  luft. 

I maj 2013 (DB 2013-1131) förelade miljönämnden företaget om att genomföra 
radonsänkande å tgärder och redovisa resultat från uppföljande långtidsmätningar 
till nämnden senast den 30 maj 2014. De skulle också  utföra kompletterande 
mätningar i flerbostadshus som inte var mätta enligt Strå lsäkerhetsmyndighetens 
metod. 

I juli 2014 förklarade företaget att de inte hunnit mäta, men att de skulle göra detta 
under hösten. I december 2014 meddelade de att de behövde ytterligare tid för att 
redovisa mätningarna. Nytt datum för redovisning blev den 29 maj 2015. 

Den 8 juni 2015 redovisade HSB Hyresfastigheter i Skövde AB resultat från 
radonmätningar. Bland resultaten fanns mätningar som överskred referensvärdet 
och det saknades mätningar för att flerbostadshusen skulle kunna bedömas vara 
mätta enligt Strå lsäkerhetsmyndighetens metod. Nytt datum för redovisning av 
uppföljande långtidsmätningar efter å tgärd blev den 31 maj 2016. 

I januari 2016 redovisade företaget en ny å tgärdsplan som innebar att nya 
uteluftsdon skulle installeras och befintliga radonsugar skulle ses över. 
Uppföljande mätningar skulle redovisas senast den 31 januari 2017. 

De redovisade nya mätningar och en ny å tgärdsplan den 23 januari 2017. Bland 
resultaten fanns mätvärden som överskred Strå lsäkerhetsmyndighetens 
referensvärde. Planen var att plattan och alla genomföringar skulle tätas. 
Y tterligare frånluftsdon skulle monteras och kapaciteten på  kanalfläktarna skulle 
ökas. Nya mätningar efter å tgärder skulle redovisas senast den 31 januari 2018. 

:7/1 C" / 
J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ö S TR A S KAR ABOR G 

MN §  37 forts. 

S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

Till följd av att några mätdosor saknades när de skulle samlas in för analys 
flyttades redovisningsdatumet fram. Nya mätresultat redovisades till 
milj önämnden den 1 juni 2018. Det kvarstod överskridanden av referensvärdet, 
även om radonhalten i några flerbostadshus underskred referensvärdet. Företaget 
planerade att installera takfläktar. Uppföljande långtidsmätningar skulle redovisas 
senast den 31 maj 2019. Resultat från uppföljande mätningar redovisades den 
26 april 2019. Radonhalten överskred referensvärdet i flera av lägenheterna. 

I augusti 2019 (DB 2019-1331) beslutade miljönämnden att HSB Hyresfastigheter 
i Skövde AB skulle genomföra å tgärder för att sänka radonhalten i de 
flerbostadshus där det fanns överskridanden och redovisa uppföljande mätningar 
till nämnden senast den 31 maj 2020. 

Den 1 1 juni 2020 redovisade de resultat från radonmätningar till miljönämnden. 
Nämnden granskade resultaten som visade att Strå lsäkerhetsmyndighetens 
referensvärde på  200 Bq/m3  luft överskreds i de flerbostadshus som finns angivna 
i punkt 1. I september 2020 fattade milj önämnden beslut om att företaget skulle 
genomföra å tgärder och redovisa resultaten av uppföljande mätningar till 
nämnden senast den 31 maj 2021. Beslutet var förenat med vite. 

I juni redovisade företaget resultat från uppföljande radonmätningar. Nämnden 
granskade resultaten som visade att Strå lsäkerhetsmyndighetens referensvärde för 
radon i inomhusluft överskreds i de lägenheter som finns angivna i punkt 1. 
Företaget redovisade också  att de skulle genomföra ytterligare å tgärder under 
sommaren och genomföra uppföljande mätningar under hösten. 

Den 8 september 2021 beslutade miljönämnden (MN §  49) att företaget skulle 
genomföra å tgärder för att sänka radonhalten i de flerbostadshus där det fanns 
överskridanden och redovisa uppföljande mätningar till nämnden senast den 
31 januari 2022. Beslutet var förenat med vite på  50 000 kr per flerbostadshus. 

Den 15 september 2021 hörde företaget av sig och informerade om att de inte 
skulle hinna göra å tgärder och mäta på  nytt till den 31 januari 2022 eftersom 
åtgärderna skulle bli omfattande. De behövde i stället till den 31 maj på  sig för att 
slutföra arbetet. 

I januari 2022 uppgav företaget att å tgärder och mätningar pågick i de sista 
lägenheterna. Företaget å tog sig att redovisa uppföljande radonmätningar och 
redovisa resultatet till miljönämnden senast den 31 maj 2022. Milj önämnden 
valde att inte begära utdömande av vite med hänsyn att å tgärderna blivit försenade 
och att mätning pågick. 

:71t1 - 
J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

MN §  37 forts. 

Den 24 maj 2022 redovisade HSB Hyresfastigheter i Skövde AB resultat från 
radonmätningar till miljönämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att 
Strå lsäkerhetsmyndighetens referensvärde på  200 Bq/m3  luft överskreds i de 
lägenheter som finns angivna i punkt 1. Det saknades mätning för lägenhet  på  
Slingvägen 10 eftersom boende hade plockat bort radondosorna. 

De redovisade även resultat som visade att referensvärdet inte längre överskrids i 
följande flerbostadshus: 

Byggnadsid Fastighetsbeteckning Adress K ommun 
1795359 Musketören 4 Slingvägen 8 Skövde 
2135109 Lanciären 3 Slingvägen 6 
1704199 Musketören 4 Slingvägen 12 

Företaget uppgav att de genomför ytterligare å tgärder och att de kan redovisa 
uppföljande långtidsmätningar till milj önämnden senast den 31 januari 2023. 

Skälen rör miljönämndens beslut 

Tillämpade bestämmelser 
Av 3 kapitlet 5 §  strå lskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet 
eller är ansvarig för en å tgärd som kan innebära att en människa exponeras för 
joniserande strå lning ska optimera strå lskyddet genom att så  långt som det är 
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska 
och samhälleliga faktorer begränsa 

1. sannolikheten för exponering, 
2. antalet personer som exponeras, och 
3. storleken på  den individuella strå ldosen. 

Av 3 kapitlet 6 §  strå lskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som 
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera 
strå lskyddet genom att vidta å tgärder så  att radonhalten hå lls så  låg som det är 
möjligt och rimligt. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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3 kapitlet 10 §  strå lskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med 
joniserande strå lning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strå lning 
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den 
utsträckning som behövs från strå lskyddssynpunkt och med hänsyn till 
verksamhetens eller arbetets art och andra förhå llanden 

1. kontrollera och upprätthå lla strå lskyddet på  de platser där strå lning kan 
förekomma, 

2. underhå lla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller 
strå lskydd som används i verksamheten, 

3. vidta de å tgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra 
eller motverka skada på  människors hälsa eller miljön, och 

4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för 
joniserande strå lning har 

a. god kännedom om de förhå llanden, villkor och föreskrifter som 
verksamheten bedrivs under, 

b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, 
och 

c. den kompetens som behövs för att strå lskyddet ska fungera 
tillfredsställande. 

Av 8 kapitlet 4 §  strå lskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en å tgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen ska på  begäran av tillsynsmyndigheten ge 
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen. 

I 8 kapitlet 6 §  strå lskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten får 
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har 
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen 
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa. 

Av 8 kapitlet 7 §  strå lskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande 
enligt 6 §  få r förenas med vite. 

110 kapitlet 3 §  strå lskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska 
gälla omedelbart om inte annat bestäms. 

Av 3 kapitlet 6 §  strå lskyddsförordningen (2018:506) framgår det att 
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3  luft) 
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MN §  37 forts. 

Miljönämndens bedömning 
Eftersom HSB Hyresfastigheter i Skövde AB har redovisat att radonhalten inom 
nämnda flerbostadshus överskrider Strå lsäkerhetsmyndighetens referensvärde på  
200 Bq/m3  och på  grund av risken för lungcancer i samband med höga radonhalter 
i bostäder bedömer milj önämnden att det finns skäl att kräva att de ska vidta 
å tgärder för att sänka radonhalten. 

Milj önämnden bedömer att HSB Hyresfastigheter i Skövde AB som 
fastighetsägare är de som har den faktiska möjligheten att genomföra å tgärder för 
att sänka radonhalten. För att ta reda på  om åtgärderna har haft effekt behöver nya 
mätningar göras efter att å tgärderna är klara. Milj önämnden bedömer att 
kostnaderna för att utföra å tgärderna och mätningarna är rimliga i förhå llande till 
nyttan det medför. 

HSB Hyresfastigheter i Skövde AB ska genomföra nya långtidsmätningar i de 
lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3  luft har konstaterats för att visa att 
å tgärderna har haft effekt. Eftersom radonhalten kan variera inom ett hus och 
HSB Hyresfastigheter i Skövde AB inte har mätt i alla lägenheter, är det viktigt att 
de genomför fler mätningar för att säkerställa att radonhalten inte är för hög i fler 
lägenheter i huset. L ångtidsmätningarna ska ske enligt det urval som beskrivs i 
punkt 3 i beslutet. 

Milj önämnden har tidigare förelagt HSB Hyresfastigheter i Skövde AB om att 
sänka radonhalten för flerbostadshusen som anges i punkt 1. Eftersom de inte har 
redovisat några resultat som visar på  tillräckliga å tgärder inom förelagd tid anser 
milj önämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att HSB 
Hyresfastigheter i Skövde AB ska genomföra å tgärder som sänker radonhalten i 
inomhusluften. 

Fortsatt handläggning 
När milj önämnden har tagit emot mätprotokoll från HSB Hyresfastigheter i 
Skövde AB kommer nämnden att granska dem. Om protokollen visar att 
radonhalten inte överskrider 200 Bq/m3  luft kommer nämnden att avsluta ärendet. 

Om HSB Hyresfastigheter i Skövde AB inte redovisar nya radonmätningar efter 
att de genomfört radonsänkande å tgärder för flerbostadshusen i punkt 1 senast 31 
januari 2023, kan milj önämnden begära att vitet ska dömas ut. De får då  maximalt 
betala 100 000 kr. Nämnden kan även komma att besluta om ett nytt föreläggande 
med vite. 

' 
J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

SAM MANT R Ä DE SPR OT OK OL L  
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

MN §  37 forts. 

Avgift rör handläggning 
Miljönämnden kommer att fatta beslut om en avgift för handläggningen av detta 
ärende. Avgiften per timma är 1 075 kronor. Det är först när HSB Hyresfastig-
heter i Skövde AB har tagit emot avgiftsbeslutet som de kan överklaga avgiften. 

I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet, 
samråd med andra, registerhå llning, upprättande av skrivelser samt 
beslutsfattande. 

Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av 
detta beslut tar. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-08-18 

Beslutet skickas till 
HSB Hyresfastigheter i Skövde AB,  
Skaraborgs klimatservice, 

Bilaga till HSB Hyresfastigheter i Skövde AB 
Ö verklagningshänvisning 

.7P1 r_  ti 
J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

MIN §  38 Dnr 2022-5304 

R emiss om förslag till nya föreskrifter om material och 
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

Beslut 
Milj önämnden östra Skaraborg lämnar följande yttrande: 

Miljönämnden östra Skaraborg anser: 

• Att det är viktigt med en registreringsplikt i enlighet med förslaget. 

• Att det behövs en minimigräns för vilka företag som omfattas av 
registreringen, till exempel bör små hantverksföretag och hobbyföretag 
inte omfattas. 

• Att det är rimligt att registreringsplikten träder i kraft sex månader efter att 
föreskriften trätt i kraft så  att befintliga företag får en möjlighet att 
uppfatta att de omfattas av reglerna och skicka in sin anmälan. 

• §  3 i föreskriften kan förtydligas med att en anmälan för registrering ska 
ges in till kontrollmyndigheten i den eller de kommuner där verksamheten  
kommer att bedrivas.  

• Att föreskriften behöver innehå lla ett krav på  att verksamheterna ska 
underrätta kontrollmyndigheten om betydande ändringar i verksamheten 
och om nedläggningar av befintliga (registrerade) anläggningar. Detta 
skulle underlätta för kontrollmyndighetens planering och utförande av 
offentlig kontroll. 

Redogörelse för ärendet 
Miljönämnden har få tt L ivsmedelsverkets remiss om förslag till nya föreskrifter 
om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. 
L ivsmedelsverket föreslår att tillverkare, förädlare och importörer av material och 
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska anmäla sin verksamhet 
till kontrollmyndigheten för registrering. 

L ivsmedelsverket anser att bestämmelserna behövs för att kontrollmyndigheterna 
ska kunna planera och utföra offentlig kontroll av dessa verksamheter. 
V erksamheter som bedrivs av livsmedelsföretagare samt av Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt —  eller 
för respektive myndighets räkning —  föreslås dock vara undantagna från 
registreringskravet. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

MN §  38 forts. 

SAMMANTRÄ DESPROTOK OLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

I syfte att underlätta för företag och kontrollmyndigheter föreslår 
L ivsmedelsverket även att bestämmelser som rör material och produkter avsedda 
att komma i kontakt med livsmedel samlas i samma föreskrifter. De nu föreslagna 
föreskrifterna kommer därför att omfatta nuvarande bestämmelser i 
L ivsmedelsverkets föreskrifter (L IV SFS 2011:7) om material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel och L ivsmedelsverkets föreskrifter 
(L IV SFS 2011:10) om import av material och produkter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel. Sammanslagningen av föreskrifterna medför inte någon 
ändring i sak, men vissa språkliga och redaktionella justeringar har gjorts. 

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna 
om registreringskrav för vissa verksamheter är dock avsedda att tillämpas först 
från och med den 1 juli 2023, för att ge verksamhetsutövarna tid att få  kännedom 
om bestämmelserna och därefter registrera verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Milj ösamverkans förslag till beslut daterat 2022-08-23 
Remiss från L ivsmedelsverket 

Beslutet skickas till 
L ivsmedelsverket, diarienummer 2022/02720 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
MIL J Ö NÄ MNDE N S ammanträdesdatum 

 & Ö S TR A S KAR ABOR G 2022-09-07 

MN §  39 

Information 

a) Redovisning av projektrapport om tillsyn och provtagning av 
minireningsverk (dnr 2022-4050) 

b) Läget med ärende om klagomål på  rökning hos K habour Syrien förening 
(dnr 2021-1616) 

c) Rapport från ett möte om åtgärder för PFAS vid K arlsborgs flygplats 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

SAM MANTRÄ DESPROTOK OLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

MN §  40 

Projektrapporter 

Miljönämnden har tagit del av följande projektrapporter: 

a) Tillsyn och provtagning av minireningsverk (dnr 2022-4050) 

b) Miljötillsyn på  bassängbad (dnr 2021-5770) 

c) Milj ötillsyn på  strandbad (dnr 2021-5767) 

d) Inventering av anmälningspliktiga hygieniska verksamheter 
(dnr 2021-5786) 

e) L ivsmedelskontroll hos huvudkontor, stora butiker, kosttillskottförsälj are 
och mobila anläggningar (dnr 2021-9392) 

f) L ivsmedelskontroll hos mindre butiker (dnr 2022-3453) 

g) Information om rökförbud till livsmedelsverksamheter med uteservering 
(dnr 2021-9399) 

h) Milj ötillsyn på  skjutbanor, motorsportbanor, golfbanor samt anläggningar 
med organiska lösningsmedel och avfall (dnr 2021-5770) 

(U 
J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJ Ö NÄ MNDE N 
Ö S TR A S KAR ABOR G 

S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
S ammanträdesdatum 

2022-09-07 

MN §  41 

R edovisning av delegationsbeslut 
Se bifogade förteckningar över delegationsbeslut daterade 2022-05-01 t.o.m. 
2022-07-31. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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S AMMANTR Ä DE S PR OTOKOLL 
MILJ Ö NÄ MNDE N S ammanträdesdatum 

 & Ö S TR A S KAR ABOR G 2022-09-07 

MN §  42 

Ö vriga frå gor 

• Thomas Danielsson (M) ställer en fråga om läget med föroreningarna efter 
Suntetorps Impregnering i Skövde kommun. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Informationer
Kommuntal och kommuntalsprocessen, Daniel Uddling, Länsstyrelsen Västra 
Götaland

Länsstyrelserna arbeta för att stärka och främja kommunernas beredskap och kapacitet och 
beslutar om kommuntal. För att förbättra nyanlända personers etablering på 
arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, 
ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Hur många 
nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av 
det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. 

Kommunernas kommuntal 2023 presenteras
Fram till 26 oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och 
föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner, genom att mejla till 
esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara förankrade på 
kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner.

mailto:esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 42/22
Entledigande av Rasmus Möller Lidköpings kommun
SKBKF2022.0090

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 42/22

Beslut

Direktionen beslutar att entlediga Rasmus Möller från sitt uppdrag som ersättare i 
Skaraborgs Kommunalförbunds direktion samt att platsen efter Rasmus Möller tillsvidare 
lämnas vakant.

Bakgrund

Lidköpings kommuns fullmäktige har vid sammanträdet 2022-06-20 entledigat Rasmus 
Möller från uppdraget som ersättare i Skaraborgs Kommunalförbunds direktion. Lidköpings 
kommuns Fullmäktige meddelar att platsen efter Rasmus Möller lämnas vakant.

Handlingar

KF § 87 Entledigande och fyllnadsval 2022

Skickas till

Lidköpings Kommun
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§ 43/22
Mötestider Direktionen 2023
SKBKF2022.0093

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 43/22

Beslut

Direktionen beslutar att fastslå mötestider 2023 för Skaraborgs Kommunalförbunds 
direktion.

Bakgrund

Direktionen sammanträder vanligtvis på fredagar och heldag, kl 08:30 – 16:00, om ingen annan tid 
angivits i kallelsen.

Förslag till mötestider 2023

Direktionen          Presidie

 2-3   februari (lunch-lunch)     (23 Januari)
          Ny mandatperiod, utb för gamla och nya ledamöter.
9-10  mars          ( 27 Feb)
          Heldagar tillsammans med kommundirektörer
14      april      (3 april)
12      maj         (2 maj obs tisdag)
16      juni         (29 maj)
8       september         (28 augusti)
13     oktober                             (2 oktober)
         Heldag tillsammans med kommundirektörer
10     november    (30 oktober)
8       december          (27 November)

        

Skickas till

Medlemskommunerna
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§ 44/22
Delårsbokslut 2022-07-31
SKBKF2022.0094

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 44/22

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna det upprättade delårbokslut per 2022-07-31.

Bakgrund

Kansliet har tillsammans med förbundets ekonom tagit fram ett delårsbokslut med 
förvaltningsberättelse, per den 31 juli 2022.

Periodens ekonomiska resultat

De första månadernas resultat visar ett överskott på 640 tkr För helåret 2022 visar på ett överskott i 
storleksordningen 500 tkr. 
Förbundet har ett eget kapital på 6,6 mkr och som täcker förbundets pensionsåtaganden.
Sjukfrånvaron är låg.
Pensionsskulden hanteras av SKR:s Pensionsstiftelse

Händelser av väsentlig betydelse

Skaraborgsdagen
Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg har fastställts
Kulturplan för Skaraborg är ute på remiss
Medel har beviljats till Delregional kunskapsnod för Fullföljda studier och inrättande av 
Kompetensnavet -Skaraborgsinsatser för omställning i Skaraborgs arbetsliv.
Färdplan för God och nära vård och nytt Hälso-och sjukvårdsavtal har överlämnats till kommunerna 
för fastställande.
Business Region Skaraborg har och har haft flera etableringsförfrågningar tillsammans med 
Skaraborgs kommuner

Förbundets revisor (PWC) granskar delårsbokslutet 2022-08-25

Handlingar

Utkast PWC

Slutversion delårsrapport 2022_ssv

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 45/22
Uppdrag om att möta Skaraborgsgemensamma behov 
med anledning av stor etablering i Mariestad och andra 
etableringar i Skaraborg
SKBKF2022.0088

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 45/22

Beslut

1. Direktionen konstaterar att AB Volvos etablering av en battericellsfabrik i Mariestad 

och dess följdinvesteringar kommer att medföra positiva effekter för samtliga 

kommuner i Skaraborg. Parallellt pågår andra större och mindre etableringar i 

Skaraborgs kommuner. För att lyckas med de åtaganden som krävs i samband med 

etableringsarbetet krävs ett gemensamt och kommunövergripande engagemang 

2. Förbundsdirektören får i uppdrag att tillsammans med kommundirektörsnätverket 

presentera förslag till arbetsstruktur, innehåll och omfattning, för att lösa Skaraborgs 

kommuners behov av samordning av bland annat 

bostadsförsörjning/samhällsplanering, hantering av följdetableringar, infrastruktur och 

kollektivtrafik, utbildning, kompetensförsörjning och kompetensomställning. 

I uppdraget ingår att ta fram förslag till en indikativ finansieringsmodell.

3. Direktionen kommer få en särskild roll för politisk samordning inom Skaraborg och 

med aktörer i Västsverige och övriga Sverige. Direktionens presidium blir det beredande 

organet i dessa frågor.

4. Innan årets slut ska förbundsdirektören tillsammans med kommundirektörsnätverket 

presentera ett utkast till analys av läget i Skaraborg och behovet av samordning enligt 

punkt 2.

5. Direktionen ska löpande få information om hur arbetet fortskrider

Bakgrund

Onsdagen den 3 augusti 2022 meddelade AB Volvo att bolaget har för avsikt att etablera en 
storskalig serieproduktion av battericeller i Mariestad. Vid jämförbara etableringar, exempelvis i 
Skellefteå, påverkar satsningar av denna omfattning en hel region. Etableringen i Mariestad omfattas 
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fortfarande av sekretess men man det är rimligt att vid jämförelse med likande beslut anta att det 
åtminstone kommer bli ett par tusen anställda direkt i fabriken. Utöver detta kommer det att enligt 
gängse beräkningsmodell generera ytterligare 2-3 arbetstillfällen i det omgivande samhället per 
arbetstillfälle i fabriken. Dessa personer kommer att bo och leva inom hela Skaraborg.

Skaraborg har genom sin struktur som Nätverksstad stora möjligheter att dra gemensam nytta av 
denna etablering. Det kommer även att krävas gemensamma resurser för att lösa ut de åtaganden som 
kommer att krävas och för att skapa genomförandekraft tillsammans med regionala och nationella 
aktörer och stödsystem. 

Mariestads kommun har i en skrivelse till Skaraborgs Kommunalförbund framfört behovet av att det 
sker en samordning på Skaraborgsnivå och kommunen önskar att Skaraborgs Kommunalförbund tar 
ansvar för att leda och resurssätta organisationen för det övergripande arbetet. Mariestads kommun 
pekar särskilt ut fem stycken insatsområden:

1. Bostadsförsörjningsprogram för hela Skaraborg.

2. Program för etableringar och utbyggnad av befintliga företag.

3. Infrastruktur för Skaraborg.

4. Utbildning och kompetensutveckling inriktad på industriell omställning

5. Kompetensförsörjning och inflyttarservice

Mariestads kommun ser även att det behöver bildas en särskild (politisk) styrgrupp och 
tjänstemannagrupp för styrning. 

Förbundsdirektörens bedömning

Flera av de angivna områdena finns redan i förbundets uppdrag. I arbetet med en liknande 
etableringsprocess (Northvolt/Volvo Cars) har samverkansrelationer med bland annat Västra 
Götalandsregionen skapats. Förbundet har beviljats projekt kring kompetensomställning 
”Kompetensnavet” och driver projekt kring inflyttarservice. Dessa arbeten kan skalas upp genom 
detta AB Volvos etableringsbeslut. 

För att kunna driva arbetet på ett strukturerat sätt krävs ett samordnat arbete inom förbundet, 
tillsammans med kommundirektörer och direktionen. 

Handlingar

Skrivelse till Skaraborgs Kommunalförbund.pdf
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§ 46/22
Frisök för gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux i 
Skaraborg
SKBKF2022.0092

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 46/22

Beslut
Direktionen beslutar att frisök gällande gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux införs 
mellan samverkande kommuner inom regionalt yrkesvux under budgetåret 2023.

Bakgrund

16 juni 2022 fattade riksdagen beslut enligt betänkandet ”arbetsmarknadens behov ska vägas in vid 
planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25)” För Komvux del 
innebär det att vi ska ta hänsyn både till den enskildes efterfrågan på utbildning och 
arbetsmarknadens behov av kompetens när utbud planeras och dimensioneras. Vidare skall det vara 
fritt för den enskilde att söka utbildningar inom primärt samverkansområde. Lagändringarna börjar 
gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

I Skaraborg samverkar kommunerna sedan länge kring gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux när 
det gäller utbud och dimensionering genom en organisation vi kallar KomX. Medborgare i 
Skaraborgs kommuner kan redan idag söka fritt till de flesta yrkesutbildningar, förutom till Vård- 
och omsorg. Eftersom Vård- och omsorgsutbildningen är den volymmässigt absolut största 
utbildningen med flest utbildningsplatser betyder att många utbildningsplatser fortfarande kräver ett 
beslut om interkommunal ersättning från hemkommunen. Så för att uppfylla kraven i ovan nämnda 
riksdagsbeslut, behöver vi fördjupa och utveckla vår samverkan så att även för Vård- och 
omsorgsutbildningen blir fritt för den enskilde att söka utbildningsplats i Skaraborgs 
samverkansområde.

En viktig fråga i detta sammanhang är vilken effekt detta får på respektive kommuns budget. Redan 
idag medfinansierar varje kommun sina utbildningsplatser inom Vård- och omsorg med 30 % enligt 
regelverket för statsbidraget om regionalt yrkesvux. Om antalet utbildningsplatser ligger på samma 
nivå så innebär det inte någon ökad kostnad totalt för Skaraborgs kommuner. Exakt hur 
medfinansieringen skall fördelas om Vård- och omsorgsutbildningen inkluderas i KomX med frisök 
behöver utredas och får bli en del av arbetet med implementeringen.

Alla som arbetar med yrkesutbildningar inom Komvux är medvetna om den utmaning vi står inför 
när vi ska kompetensförsörja ett Skaraborg som har som mål att nå 300 000 invånare och bli en 
arbetsmarknadsregion. För att klara det finns det under mål tre i den delregionala 
utvecklingsstrategin insatsområden och önskade effekter som tydligt pekar på vikten av en väl 
etablerad samverkansstruktur så att vi kan möte behovet av kompetens från arbetslivet. 



Skaraborgs Kommunalförbund Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte            Datum:  2022-09-02 kl. 08:30
                                                                                                                                    10(18)

Många saker i detta arbete är långsiktiga, andra kan vi arbeta med på kort sikt. Inom Skaraborgs 
Kommunalförbund etableras nu Kompetensnavet som ska säkerställa att de kompetensbehov som 
framkommer hos Kompetensforum, hos branschråden, andra samverkansformer eller hos enskilda 
företag/organisationer blir omhändertagna och professionellt utvärderade. Kompetensnavets analyser 
blir ett viktigt underlag för beslut om utbud och dimensionering av utbildningsplatser. För att hela 
kedjan ska fungera måste vi ha en organisation för gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux där det 
är lätt för medborgarna att få en överblick över utbudet och där beslut om interkommunal ersättning 
inte utgör ett hinder för att medborgare ska kunna söka de utbildningsplatser som finns.

Mot bakgrund av ovan beskrivning är det viktigt att Skaraborg påbörjar införandet av 
riksdagsbeslutet enligt betänkandet ”arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och 
dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25)” redan nu och inte väntar till 2025. 
Genom KomX har vi förutsättningar att utveckla vår samverkan och genomföra de förändringar som 
krävs för att skapa frisök till alla gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux med start under 
budgetåret 2023.

    

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 47/22
Information om beviljat projekt (Helhetslyftet) från Asyl- 
migrations- och integrationsfonden (AMIF)
SKBKF2022.0091

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 47/22

Beslut

Direktionen beslutar att se ärendet som anmält.

Bakgrund

Tillsammans med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och de fyra kommunalförbunden i länet (som 
tillsammans samlats i en arbetsgrupp) har VGR hållit ihop en projektansökan och skissat på 
riggningen av projektet. Skaraborgs Kommunalförbund har tagit fram innehåll till en projektdel som 
handlar om Kombinationsutbildningar SFI (Kombinationsutbildningar inom komvux är utbildningar 
där sfi eller svenska som andraspråk kombineras med en yrkesutbildning på gymnasial nivå). 
Skaraborg bygger sin ansökan på erfarenheter från det pågående projekt som Skolverket äger och där 
förbundet varit Västra Götalands representant. VGR har bidragit med finansiering för att växla upp 
de medel som ESF tillhandahöll genom Skolverket.

Tanken är att insatser/aktiviteter i projektet ska genomföras av aktörer i samverkan, och att VGR i 
och med sitt övergripande projektledarskap är sammanhållande. VGR:s folkhögskoleförvaltning har 
projektledarorganisationen, då de har kapacitet och erfarenhet av att leda liknande länsövergripande 
projekt av denna storlek. 

Målgruppen för utlysningen är tredjelandsmedborgare i Sverige, dvs personer som är medborgare i 
länder utanför EU, med behov av att etablera sig i samhället eller på arbetsmarknaden. 

Från Skaraborgs Kommunalförbund skrevs intresseanmälning fram kring Kombinationsutbildningar 
SFI. VGR har en förväntan på Skaraborg att fortsätta arbetet med Kombinationsutbildningar och 
pröva de arbetssätt och metoder som framkommer i pågående projekt, som Skolverket äger och som 
VGR har medfinansierat. I detta pågående projekt finns en lokal styrgrupp i Skaraborg, där både 
Hillevi Larsson, utbildningsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund och Johan Rahmberg, sektorchef 
Skövde Kommun, ingår. 

Nämnda pågående projekt genomförs på Lärcenter i Falköping och restaurangbranschen är den 
bransch som projektet testar metoder på. Forskare från Stockholms universitet, Malmö universitet 
och Linköpings universitet följer utprovningsfasen i Falköping på nära håll, för att se hur framtagna 
arbetssätt och metoder fungerar i verkligheten.
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Projektet som benämns Helhetslyftet är nu beviljat och startar den 1 september 2022. Projektet är 
treårigt. 

Deltagande kommuner är Falköping, Lidköping, Skövde/Tibro, Trollhättan, Vänersborg och 
Strömstad. Varje kommun får en 50 % tjänst för projektmedverkan (1 225 000 kr/kommun). 
Skaraborgs Kommunalförbund tillhandahåller 50-70 % för sammanhållande av alla deltagande 
kommuner (2 063 530 kr). Totalt till detta delprojekt erhålls 10 638 530 kronor för projektledning 
och genomförande i sju kommuner. Medfinansiering ingår i totalsumman, nivå på medfinansiering är 
inte klar än.

Helhetslyftet är ett resultat av att Skaraborgs Kommunalförbund under flera år arbetat med att se 
över olika möjligheter för målgruppen nyanlända i syfte att förenkla och förkorta vägen in på 
arbetsmarknaden. 
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§ 48/22

Årlig avstämning av Trafikförsörjningsprogrammet, samt 
Aktualisering av Miljö- och Klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland
SKBKF2022.0056

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 48/22

Beslut
Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissyttrandet över den årliga avstämningen av 
trafikförsörjningsprogrammet 2021 samt aktualisering av Miljö- och Klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Bakgrund

Den årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet med 
frågeställningar kopplat till uppföljningen, dels en aktualisering av miljö- och klimatstrategin. 

I årlig uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet ges kommunerna möjlighet att via de 
delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 
VGR skickar med följande punkter och frågor kring Trafikförsörjningsprogrammet samt den bilagda 
Uppföljningsrapporten:

Trafikförsörjningsprogrammet: 

• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att marknadsandelen, resandet 
och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med anledning av pandemin. 

• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det ”nya normala” där hållbara 
resvanor är norm? Vilken roll kan och bör digitaliseringen spela? 

• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att nå framgång. Vilka 
möjligheter ser ni att bidra till de olika fokusområdena? Exemplifiera gärna. 

• Övriga synpunkter/kommentarer? 

Uppföljningsrapporten: 

• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 

• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver genomförandet av programmet i 
form av vad som har skett kopplat till strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som 
åtgärd vid tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet. 
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För Skaraborgs del har vårens gemensamma arbete till stor del handlat om Förstudien till 
Bussupphandling 2024, samt ett förslag till förändrad trafikering med Kinnekulletåget. Arbetet med 
att ta fram Skaraborgs kommuners gemensamma yttrande har därför kunnat göras först efter DKR 
Skaraborg som hölls 3 juni 2022. 

Urval av innehållet i remissyttrandet:

Nytt Trafikförsörjningsprogram behövs.

Etableringen i Mariestad 
Samverkan viktig:
- Kollektivtrafik/uppkoppling angränsande regioner
- DelRUS och Strukturbild Skaraborg
- Stråk, E20 och Mariestad
- Intermodala noder, Behovsstyrd trafik, Stadstrafik mindre tätorter, glesare geografier
-Fritid- Kultur och Besöksmålsresor, Marknadsföring av koll, Tillköp 
- Gymnasiependling i Bussupphandling 2024
- Koppling till Kraftsamling Fullföljda studier
- Social konsekvensbeskrivning

Aktualisering av Miljö- och Klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland

Skaraborgs kommuner föreslår följande förtydligande skrivning, som ersätter de bägge tidigare:

Tågfordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan behöver börja bytas ut senast år 2025 till 
utsläppsfria fordon som drivs med elektrobränsle (vätgas) och/eller el (batteri). Tågfordon behöver 
vara anpassade för att trafikera med 250 km/h på Västra stambanan. 

Tågtrafik på elektrifierad bana ska enbart utföras med eldrivna tåg senast år 2025 (avser 
Kinnekulletåget). 

Det är inte sannolikt att alla Kinnekulletåg är utbytta under år 2025, varför denna skrivning behöver 
tas bort – alternativt omformuleras och relateras till nya fordon och året då fordonsflottan är utbytt. 

 I den förslagna aktualiseringen anges också att:
Vid utbyte av fordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan ska endast utsläppsfria fordon 
användas. 

Handlingar

~ KTN 2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 
i Väs 2981152_5_1.pdf                                                                                                                                                    
Uppföljning TFP 2021.PDF                                                                                                                                                    
Förslag till remissvar Årlig avstämning av Trafiksförsörjningsprogrammet

Skickas till

Kollektiv- och infrastrukturnämnden
Västra Götalandsregionen

Medlemskommunerna
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§ 49/22
Rapport från förbundsdirektören 2022-09-02
SKBKF2022.0024

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 49/22

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Personal och bemanningsrapport, Skaraborgs Kommunalförbund

Internt arbete pågår med utveckling av Framtidens förbund. Tydliggöra vårt uppdrag, ansvar 

och arbetsmiljö, leverans m.m.

Mätning av arbetsmiljön visar på mycket höga resultat.

Hög arbetsbelastning på vissa funktioner. Viktigt inför en ny mandatperiod att prioritera 

insatsområden.

GDPR och informationssäkerhet

Nytt Ekonomistöd från Skövde kommun, Kajsa Pålsson

Gröna näringar. Dialog förs med VGR om utökat uppdrag ett initativ som lyfts av SLU.

Personalläge, rekryteringar:

Teamledare Välfärd Lena Ludvigsson

Miljösamordnare 50%, 1 år Ida Helander

Projektledare Skaraborgsdagen 20% Louise Samuelsson

Internationell projektkoordinator 100%, 2 år Jonas Hedin

Projektkommunikatör Miranda Bergsten

Digitaliseringsstrateg, 50% under hösten Fredrik Edholm

Samhällsstrateg, ingår i ett forskningsprojekt Magnus Fredriksson

med Högskolan i Skövde
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§ 50/22
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 50/22

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
SRO och BHU har inte haft några möten ännu i höst.

VästKom

Ny förbundsdirektör har tillträtt. Erik Lindskog som närmast kommer från Kungälvs kommun.

Framtidens vårdinformationsmiljö

VästKom samordnar kommunernas arbete och stöds av en affärsjurist. Flertal möten med 
kommundirektörerna har genomförts.
Ny tidsplan för Option 1 har presenterats. Förhandling om Option 2 och 3 pågår.
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§ 51/22
Anmälningsärende, Skaraborgs Kommunalförbund 
Direktionen 2022-09-03
SKBKF2022.0021

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 51/22

Beslut

Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Handlingar

Beviljade medel SUESDigit                                                                                                                                                    
Skaraborgs Kommunalförbunds yttrande över förslag till nya föreskrifter E20 Dalaån Ledsjö                                                                                                                                                    
Anteckningar ägarsamråd  2022-06-15 (1).pdf
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§ 52/22
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 52/22

Inga övriga frågor har inkommit.
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Liv Balkmar 
Avdelningen för resurseffektivt samhälle 
 
 
 
 
 

 

Falköpings kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
Thomas Skagenborg 
521 81 FALKÖPING 

Energi- och klimatrådgivning 2021-2023 - Falköping 

Beslut 
Statens energimyndighet (Energimyndigheten) beviljar Falköpings kommun 
förlängning av projekttiden till 2023-12-31och ytterligare finansiering med 
sammanlagt 377 000 kronor för projektet Energi- och klimatrådgivning 2021-
2023 - Falköping. Beslutet är en ändring av tidigare beslut, från 2021-04-26 som 
omfattade åren 2021-2022. 
 
För beslutet gäller i övrigt de villkor, mål och genomförande som anges i 
Energimyndighetens tidigare beslut om stöd till projektet. Inriktningen för 
programperioden åren 2021–2022 gäller även för år 2023.  

Ansökan 
Falköpings kommun har  inkommit med ansökan om förlängning och förstärkt 
finansiering för att genomföra projektet Energi- och klimatrådgivning 2021-2023 
- Falköping. Ansökan avser förlängning av projektet till 2023-12-31 med 
tillhörande finansiering med 287 000 kronor och förstärkt finansiering med 90 
000 kronor.  
 
Till stöd för sin ansökan om förstärkning har sökanden angett ökat söktryck och 
svårigheter med att arbeta proaktivt med rådgivningens målgrupper. 
Förstärkningen ska användas till utökad bemanning och att utföra riktade och 
behovsanpassade rådgivningsinsatser gentemot målgrupperna. 

Skäl för beslutet 
Energimyndigheten har beslutat att förlänga och tillföra medel till pågående 
programperiod för energi-och klimatrådgivning till 2023-12-31. I 
Energimyndighetens utlysning till samtliga svenska kommuner, 2022-05-31, har 
kommunerna erbjudits att ansöka om förlängning och finansiering ytterligare ett 
år för de grundläggande kommunala energi-och klimatrådgivningsprojekten. 
Energimyndigheten öppnade samtidigt möjligheten för kommunerna att utifrån 
behov baserat på ökad efterfrågan ansöka om förstärkt finansiering åren 2022–
2023. 
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Sökanden uppfyller de förutsättningar för stöd som framgår av förordningen 
(2016:385) om kommunal energi- och klimatrådgivning, föreskrifterna STEMFS 
2016:3 och STEMFS 2018:1 och av Energimyndighetens utlysning. 
 
Energimyndigheten bedömer att behovet av förstärkning är motiverat utifrån ökad 
efterfrågan. Vidare bedömer Energimyndigheten att bemanningen av projektet 
och den utökade satsningen överensstämmer med återstående projekttid. 
Dessutom bedöms genomförandet stärka målgruppernas energimedvetenhet. Det 
bidrar till att främja energieffektivisering, förnybar energi och ett hållbart 
energisystem. 
 
Förstärkningen beaktar och stimulerar särskilda lokala förutsättningar för 
rådgivning enligt 4 § andra punkten i föreskrifterna STEMFS 2016:3 och 
STEMFS 2018:1. 
 
Mot denna bakgrund beslutar Energimyndigheten att bevilja förlängning av 
projekttiden och förstärkt finansiering till projektet. 
 

Tidplan 
Projektstart 2021-01-01 
Projektslut 2023-12-31 
Lägesrapport 2022-01-31 
Ekonomisk redovisning 2022-01-31 
Ekonomisk redovisning 2023-01-31 
Lägesrapport 2023-01-31 
Ekonomisk  slutredovisning 2024-01-31 
Slutrapport 2024-01-31 

 
  

Ekonomi 
Finansiering 

År Finansieringskod Beviljat belopp Återfört belopp 
2022 1691 30 000  
2023 1691 347 000  

 
Ovanstående tabell innehåller både det grundläggande bidraget för 2023 och den 
förstärkta finansieringen för 2022–2023. 

Kostnads- och personalplan 
År 2021 2022 2023 Summa 
Lönekostnader 280 000 310 000 340 000 930 000 
Resor 1 000 1 000 1 000 3 000 
Övriga kostnader 6 000 6 000 6 000 18 000 
Summa 287 000 317 000 347 000 951 000 
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Utbetalningsplan 
Planerat utbetalningsdatum Planerat belopp 
2021-05-31 287 000 
2022-03-15 287 000 
2022-10-13 30 000 
2023-03-15 347 000 
Summa 951 000 

 
  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Heléne Axelsson. Därutöver har 
handläggarna Liv Balkmar och Pia Norrman deltagit i den slutliga 
handläggningen. Föredragande har varit handläggaren Liv Balkmar. 
 
 
 
 
Heléne Axelsson 
 
 
   Liv Balkmar 
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Jennifer Hjortmark, unga kommunutvecklare, § 26 
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Ärendelista 

§ 25 Dnr 2021/00532 

Återrapportering från nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg av strategiska utvecklingsbidrag - Civilsamhället som 
förebyggande och insatsagerande resurs ..................................... 3 

§ 26 Dnr 2022/00389 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) år 2021 ............... 4 

§ 27 Dnr 2022/00327 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 ............... 5 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-15 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 25 Dnr 2021/00532 

Återrapportering från nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg av strategiska utvecklingsbidrag - 
Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande 
resurs  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 
1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 
Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 18 maj 2022, § 81 
att godkänna inkomna återrapporteringar från nämnderna gällande 
strategiska utvecklingsmedel. På kommunstyrelsens utskott för social 
hållbarhets sammanträde den 16 september ges en fördjupad information om 
projektet ”Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs”.  
Syftet och målet med projektet var att stärka förmågan och öka 
riskmedvetenheten hos civilsamhället och genom detta förebygga och 
förhindra oönskade händelser. Genom att kunna hantera oönskade händelser 
kommer de negativa effekterna för medborgarna att minska. Med oönskade 
händelser menar vi alla händelser som påverkar medborgarna i negativ 
mening, ex. bränder, trafikolyckor, andra olycksfall, drunkningstillbud och 
suicidförsök. Samarbetet kommer att stärka samhällets samlade förmåga 
samt skapa viktiga och värdefulla relationer mellan Falköpings kommun och 
medborgarna. Det stärker också vårt gemensamma arbete för social 
hållbarhet och inkludering.  

Underlag 
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 
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Digital justering 
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§ 26 Dnr 2022/00389 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) år 2021 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 
1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.  

Information 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att genomföra ungdomsenkäten 
Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) var tredje år. Lupp-enkäten 
utformas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
och genomförs av regioner och kommuner i hela landet. Under hösten 2021 
genomfördes enkäten i Falköpings kommun och riktade sig till ungdomar i 
årskurs 8 och år 2 på gymnasiet, svarsfrekvensen var 83 %. I rapporten lyfts 
särskilt jämförelser i ungas livssituation kopplat till bostadsområden.  

I rapporten framgår att det finns stora skillnader i hälsa utifrån kön. Tjejer 
skattar sin hälsa som sämre än vad killar gör och rapporterar även besvär 
som nedstämdhet, stress och huvudvärk i högre utsträckning. Både tjejer och 
killar skattar sin hälsa som sämre jämfört med år 2018, men trots detta har 
skillnaderna mellan könen ökat. 

Tryggheten i Falköping varierar utifrån var unga bor och det finns också 
skillnader utifrån kön. Fler unga på landsbygden känner sig trygga i sitt 
bostadsområde än de som bor i staden. Unga på landsbygden är också 
generellt mer nöjda med sin fritid trots att de i högre utsträckning upplever 
hinder som har med avstånd och kollektivtrafik att göra. 

Det har skett en negativ utveckling vad gäller synen på inflytande, intresse 
för samhällsfrågor och politik. Det är också färre som anger att de vill vara 
med och påverka i kommunen i jämförelse med tidigare mätningar.  

Förtroendet för vuxna i allmänhet har minskat sedan 2018 och är lägre bland 
unga i staden. Mer än hälften av de svarande är osäkra på deras rättigheter 
enligt barnkonventionen.  

 Underlag 
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-09 

 Rapport ”Lupp” 2021 – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.  
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
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§ 27 Dnr 2022/00327 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland, 2023-2024. 

Sammanfattning 
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka kommuner och 
regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att 
minska den psykiska ohälsan. Utifrån den överenskommelsen tog Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden, 
VästKom, samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland 
och Göteborg (NSPHVG) år 2017 fram en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa. Skaraborgs Kommunalförbund har nu ställt sig bakom ett 
förslag om förlängning av handlingsplanen som då totalt kommer att omfatta 
perioden 2018-2024. De rekommenderar sina medlemskommuner att göra 
detsamma. Kommunledningsförvaltningen är positiv till handlingsplanen för 
psykisk hälsa vilken i stor utsträckning ligger in linje med de insatser 
Falköpings kommun valt att satsa på.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-09 

 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund Förlängning av 
handlingsplan psykisk hälsa 

 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2024 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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